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Een ode aan ons vierblad
Martien Veekens
Geboren als Middeleeuws wapensyrnbool van meerdere families die gronden beza
ten in het westelijk deel van het Kwartier Maasland (Meijerij van 's-Hertogen
bosch) werd jij tot een bestuurssymbool van de Polder
gustus

1 309

van den Eijgen die op 21

au

zijn bestaan begon. Samen met een gestileerde ploeg stond je ook als

bestuurssyrnbool eerst voor de Schepenbank Heze en na diens opheffing voor de
Schepenbank Rosmalen. Als bestuurssyrnbool voor de Gemeente Rosmalen werd
je op

16

juli

1817

verkracht door de Haagse

Hooge Raad van Adel. Te

lang heb je

toen een verborgen bestaan moeten leiden, verscholen achter zo'n nietszeggend
klaverblad. Rijksarchivaris

J.

Smit was de enige die in

1935

en

1963

oog voor jou

had en jou in ere wilde herstellen, maar het waren enkel dovemansoren die naar
hem luisterden.
Op

1 2 januari 1989 werd de Heemkundekring Rosmalen

opgericht. Als logo koos

men voor de afbeelding op oude Rosmalense zegelafdrukken. Eindelijk mocht jij
je weer aan de Rosmalensen tonen. Een kans om je ook weer als bestuurssymbool
voor de Gemeente Rosmalen te laten zien, werd je niet meer gegeven. Op
cember

31 de
1995 moest de Gemeente Rosmalen, samen met de Gemeente 's-Hertogen

bosch, worden opgeheven. Een nieuwe kans werd je geboden toen de algemene le

denvergadering van de Heemkundekring op 12 maart

1998 besloot om jou, zoveel

als nog mogelijk was, eerherstel te verlenen. De opname in het dorpswapen slaag

de. Om ook weer bestuurssymbool te kunnen zijn, (h)erkenbaar voor de bewoners
van Rosmalense gronden, heeft vooral de Werkgroep Ondersteuning Genealogie en
Heraldiek van de Heemkundekring Rosmalen alle moeite gedaan om je zichtbaar te
maken in het wapen van de nieuwe gemeente 's-Hertogenbosch. Zelfs rijksarchiva
ris

1999

bij het zien van een voorstel met jou als

uitkomend Maaslands vierblad over: Een

vondst! en Misschien zo doen? Tijdens een
het kan. Op 18 maart 1998 werd jij

L.

Pirenne sprak op

hearing op 4 maart

27

1999

januari

werd aangetoond:

door een cultuur-barbaarse hamerslag als bestuurssymbool vernietigd...
Het gebeuren heeft voor jou overigens ook zijn positieve kanten gehad. De inwo
ners van Rosmalen en ook velen uit Den Bosch weten nu dat jij anno

1999 als ons

eigen heraldisch symbool bestaat. Heel prominent zul jij voortaan in het dorpswa
pen getoond worden op de welkomsborden bij de invalswegen van ons dorp; burge
meester Rombouts staat er borg voor dat jij straks heel prominent getoond zult
worden in het vernieuwde stadhuis; de reden van jouw bestaan zal op flyers duide
lijk worden gemaakt; diverse verenigingen (waaronder Rosmalens Belang) zullen jou
opnemen in hun logo's. Het Maaslands vierblad is niet dood, om d'n dooie dood
niet:
ONS VIERBLAD LEEFT!!!
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Voor U gehoord 17
Harry Coppens
• Gretje, d'n enige zoon van de mulder, ga trouwe. Hij is al bekant 40 en 't is hog ted,
dettiej aon d'n teur kumt. "Hij is niks beeter es ik, zin zunne buurman, "hij mot ok
mar trouwe." 't Waar me anders wel 'n span. Hij waar kort en klèin en zè groot en
grof, 'n meuleperd van 'n meid. Hij zal er z'n hand vol aan hebbe, dè's zeker. Mar mee
de helft zottiej ok niej misdeeld zèn. Mar ja, ieder zunne meug. En 'n goej huwelijk
hangt toch ok niej af van maote en gewichte. Mar es ge diejen anderhalve cent bè me
kare ziet, dan kunde begrèèpe, detter gezeed wurt dè de kerk hogger is dan d 'n torre.
"

• Es 't rilleke weer is, gó'k alted mi ons vrouw naar de mert. En niej alleen um dè de
gulde daor 'ne daalder wert is, mar 't is er gezellig en ge loopt alted kennisse teege 't
lijf. En bè de gruuntekraom gó'k alted eefkes langs. Want dè wèfke weet van wante en
is denk ik op de mert geborre. Mar 'n tedje geleeje ha ze zo te zien durre zoon meege
bracht. 't Waar krèk z'n moeder in hel z'n menier van doen. "Dè's zeker oewe zoon,
dè kunde wel zien. Diej zal 't wel leere, d'n dieje, " zin ik. "Hij heeget van gin vremde."
"Och," zin ze, " al wè van katte kumt, leert mouze."
• JQinder hebbe is 'n skon bezit, mar in dezen ted ok 'ne helle zurrig. Daor hedde oew
haand aon vol. "t Is nou niej zi detter niej mee te egge of te teule valt, mar ze weten
ut ammaol veul beeter. En 't makt niej ut of 't nou jonges of mèskes zen. En um 't
toch 'n bietje recht te Mauwen, zulde er oew èige af en toe toch wel 'ns mee moete be
moeje. Ons mèskes lest nog. Meuge ze al naar de jongere-soos, mar dan mèine ze ok
nog dè ze nodderhand lUwr de bar moete. Daor heb ik toch mar 'n stökske veur gesto
ke. En worum meuge ons jonges dè wel? "Umdetter'� zin ik, "aan ons jonges niej zo
veul te bederve valt es aan ulliej. Ons moeder zin alted dè't ginne paas gaaf vur jong
durskes zo laot op straot. Fesoenlukke mèskes blève thuis. Mèn moeder, ulliej groot
moeder, zin alted: "De beste koej staon op stal, mar ke/fkes vèinde overal. " (Behalve
mee de kermis en de Carnaval, wurt 'r wel 'ns gezeed.)

Bè veul burgers hebbe boere 't alted gedaan. Es ge hulliej heurt, hebbe ze ok nooit
genog. Dè ze zel/ef alted meer lusse, schèine ze te vergeete.Boere maake d'r èige daor
niej al te druk um, "want", zegge'ze, "ons boere paast alles, wij zen rond van aachtere."
Ze meuge dan wel zegge dè de stomste boere de dikste èipel en de beste koej hebbe,
mar in 't algemeen zen ze slim genog. Ze hebbe dan misschien niej zoveul letters ge
vreete, mar slimmigheid kredde mee oew geboorte mee of niej. Dè zit in oew geene. Ze
zegge van 'ne boer niej vur niks: es ge van 'ne boer rijk wort, dan worde 't ir/uk. En
es ge 'ne boer wuIt bedandere, moete 'ne andere boer meenemen. En niemes is vol
maakt wor. Ok den knapsten boer pist wel 'ns op z'n klompen. Wè boere soms wel hU
goed kunne is d'n onneuzele Hans speu/e. Is 't gin wijs man die vur dom speule kan?
Hij laat zich dè mooj aonleune en neit oew dan mooj 'n oor aon.
•
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• Unne Brabander is 'ne binnevetter. Introvert noeme ze dè. Hij gif z'n èige niej gèire
bloot. Vur vremde kumtiej over es 'ne hartelukke mins, zonder franje, mar mee z'n èi
geste ik leupt iej niej te koop. Van te veul praote kunde achteraf veul laast hebbe. Hij
haauwt z'n èige liever aan: spreke is zilver, mar zwijge is goud. Wè Hollanders te veul
doen, duu hij dik te wennig. Durrum zegge ze hier es ge iets zegt wè ge beeter vur oew
hat kunne haauwe: "Dè hadde beeter in oew hemd kunne laote, dan waard'r mi ut
waasse af geweest. "
• Mi Kersmis krieg ik 'ne brief van m'n bnlur ut Amerika. Hij is daar 45 jaar geleeje
heen gegaan um dettiej hier gin werk naar zunne zin kon vèine. Hij schrief dettiej van
plan waar um di jaar nog 'ns over te komme um familie en kennisse op te zuuke en
wè rond te kèike in Rosmol/e. Hij heeget er goed gemakt, "mar in diejen uursten ted",
schrief hij, "hè'k dik gedocht, waar ik mar bè ons moeder gebleeve. Ik ha wel op m'n
bloote knies naar Rosmalle wulle krUipe. Ik vuulde me net es 'n koew, die op de keije
getuird stU. "
• Es iemes vrnger paoter wó wo"e, dan moest iej naar de kostschool. Jaonuske van
onze buurman wó Capuciener wo"e en behalve 'ne hoop buukskes mi van allen en
nog wè, krieg iej ok 'n buukske over goej maniere. ('t Wurt hog ted dè ze dè buukske
weer 'ns vur den dag haole, want 't gedrag van veul jongere, de goej niej te na gespra
ke, leupt de spuigaote ut.) Es de vakantie begos, wier er 'n koffer mi van alles en nog
wè, vural veul wasgoed, mee naar huis genomme. En mi de kennis die tiej ha opge
daan ut dè buukske over goej maniere, vond iej detter thuis ok 't een en ander diende
te verandere. Mar z'n vodder liet hum al gaauw merke dettiej dè niej getijd waar. "Kèk
jonge," zinniej, "ge mot 'nen aauwen hond gin neij kunsjes probere te leere. Dè's ver/are
ted. Wij hebbe zo ons èige regels en ene van die regels is: "Er stû geschreeve en gedrnkt,
dè ge mot krabbe wor 't jukt." (Hieraan werd dik toegevoegd: "En is 't op 'n rare
plaats, dan krabde er maar naast. ")
• In de vumge Rosmalla stond 'n gedicht van Thieu Sijbers, die toen pas was overle
den. Over den Hóst hiette dè. In dit gedicht van hem geuget over tevrejenheid. Ik laat
in 'n verske 's 'nen aauwen mins aan 't woord en die heur ik van ut z'n lange levenser
varing zegge:

Ik ben, ge zie-g-et, vort op jo"e,

Ik paas nie mer in dizzen tijd,
Ik ben wè aauwd en stijf gewo"e,

Mèr 'Ik wit goewd nog van bescheid.
Ik kuer zo gèère nog s binne
In de kalmen tijd van toen;
Dan te zien zo um oe hinne,
Hoe de mense 't naw vort doewn.
't Is hel anders gewo"e
Alles gó gejaagd en vlug,

Blij, dè ik mèr ben gebo"e
Eén en tachentig jaar terug.
Ik kan 't nie rijme mi mekaore
Wè'k zo links en rechts 's zie;
Of 't better is ès vrnger jo"e?
Heel veul dinge zeker nielll
Dinge, die van wèèrde ware,
Wor ge ààlt op het verträuwd:
Gul/ie laat 't g'lijk mèr vaare,
't Is aauwerwets en dormi out!
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Zeker, 't waar ok vruger lang nie
Alles gawd wètter blonk,
Mèr ès ik ulliej aon de gang zie,
Um veul nij en lig gepronk

Liest mi scherp mèr nao te jaoge
In de schiettentvan den tijd,
Zu 'k oe toch wè wille vraoge:
Kende't nog: Tevrejenhèid?

Tevrejenheid, dè schent hOst niej mer te meuge. De ontevrejenheid is bè veu/ minse ge
woon van d'r gezicht af te Leeze. Ge ziet toch meer utgelaote honde es utgelaote minse.
En es ge dè geklaag goewd bekèkt, dan is 't toch hit dik: Klaoge mi gezonde been.

De Kempe
Wie de maker van dit in het Kempisch dialect geschreven gedicht is, is mij onbekend.
Inhoudelijk verschilt het niet veel met het annoedige bestaan van vele keuterboertjes
in onze omgeving in diezelfde periode. Vele ouderen onder ons verkeerden in dezelfde
omstandigheden en hebben aan den lijve ondervonden hoe men met hard werken ter
nauwernood het hoofd boven water wist te houden. De dichter moge mij dan onbe
kend zijn, wat wel bekend is, is dat het komt uit 'n snee irluk brood ut de Kempe
(Harry Coppens).
Toen God de Kempem maokte
zo op't scheie van de mert,
zag ie er nie veul heil in,
de grond waar wennig wert.
Wa heij en bos en venne
en hier en daor wè zand.
God docht ik zet er mensen nir,
die nie bang zen van los zand.
En vur de heij maok ik een schaop
dè haost van niks kan leve,
en dè de mense mee en dan
wa romme en wol kan geve.
Zo ontston daor dan de Kempe,
as 'n vergete stukske grond,
wor errem boerkes op lefde,
mee amper 'n broek aon de kont.
Ze werkten hard die boerkes
en ontgonnen heel veul heij.
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Wor brem en buntgras groeide,
daor kwam 'n heel kaoi weij.
D 'r kwamen ok boerdereijkes,
in de durrepe kwam wè groei.
Ge waart al 'nne flinke boer
mee 'n kalf en twee, drie koei.
Die durpkes bLeve jaorelang
dur den ted onaongeroerd.
't Leve ging er z'nnen gang,
d'r wier int klein geboerd.
D 'r gebeurde eigeluk nie veuL
van oew geborte toe den dood.
D 'r ging wel 'ns 'n koei kepot
of den dokter reej in de sloot.
En God keek dè 's rustig aon,
hij was eigeluk best tevreeje,
dè die mense ut 't Kempeland
't ginnins zo slecht nie deeje.

Naamgeving met dieren in een aantal
Rosmalense huisnamen
Wim Veekens

Woord vooraf
Binnen de toponymie spelen de huisnamen -vaak worden daar namen van herber
gen mee bedoeld- een bescheiden rol'. Bij het begrip toponymie denkt men meest

al alleen aan namen van steden, dorpen, wijken, gehuchten, buurtschappen of zo.

Maar ook namen van percelen (de eigenlijke veldnamen), wegen, dijken, bruggen
en zelfs ook die van huizen vallen onder de plaatsnaamkunde (toponytl)ie)!

Veel huisnamen zijn, vanuit een symbolisch standpunt gezien, dikwijls heel interes

sant. Het belang van de huisnaamgeving is ruim zestig jaren geleden door de
Vlaamse taalgeleerde Helsen op treffende wijze verwoord: "Uit een [..

.

] studie over

huisnamen zou voor de cultureele geschiedenis heel wat de leeren vallen."2
Zoals de titel al suggereert, is het niet de bedoeling dat we hier een uitgebreid arti

kel schrijven over het groot aantal huisnamen dat de voo�malige gemeente Rosma
len in het verleden gekend heeft. We beperken ons tot een zevental huisnamen:
één huisnaam komt uit de kom van Rosmalen, één uit de Kloosterhoek (bij Coude

water), twee uit de Kruisstraat en drie uit Hintham.
Tot slot nog twee opmerkingen. Ten eerste: het (meestal volledige) kadastrale sec
tienummer dat achter de huisnaam vermeld wordt, hebben we gevonden in de

fraaie verzameling veldnamen die vanaf

1995 door Lambert

van der Aa in dit pe

riodiek gepubliceerd wordt. Ten tweede: alle citaten, op één na, met de oude

naamsvormen van de huizen komen uit de boeken van de bekende Rosmalense his
toricus Henk de Werd, te weten: Rosmalen

in oude ansichten 2 (Zaltbommel, 1976)
ROA-2) , Rosmalen in oude ansichten 3 (Zaltbommel, 1980)
(ROA-3) , Rosmalen was een ellendig land (Zaltbommel, 1982) ( REL) en Rosmalen
Vroeger ([Rosmalen], 1985) (RVR) .
(voortaan afgekort tot

De Huisnamen
1. Het Bont Paardje (Centrum) {Sectie

1653:
1704:

F}
Wouter Aertsen, weert int bont pert (RVR, 267);
huijsinghe het bont perd staende ontrenl de kerck van Roosmaelen (ROA-2, pag. 42);

1

Bij het bestuderen van de huisnamen zijn de uithangtekens of -borden belangrijk. Aan deze 'logo's'
ontlenen de huizen veelal hun naam. Vooral bij herbergen treft men in verband hiermee meer dan eens
de volgende zinsnede aan: "huijs daer ·'1 Hert/·de Bonte Os uijthangt" (of iets dergelijks).
2 J. Helsen, 'Huisnamen te Lier', in: Toponymica V (Leuven - Brussel, 1934), pag. 1.
5

1711:
1711:
1779:
1796:
1804:

huijsinge ende bijbehorende teullant [ ...1 ontrent de kercke alhier gestaen ende gelegen leijt,
van oudts genaamt het bont peenljen (RVR, pag. 268);
aent huijs genaemt het bondt peert staende ontrent de kerck (RVR, pag. 268);
huijs met zij n agterhuijs stallinghe schop [ ... 1 staande [ ...1 alhier bij de groote kerk, genaamt het
bont peenlje (RVR, pag. 268/269);
[twee grenspaaItjesI den eene teege of over het bond paBrqe en den anderen teegen den weg
van het hof! van hollant (RVR, pag. 272);
huijs genaamd het bond pBBnije [ ... 1, staande [ ...1 alhier onder Rosmalen in den kercken hoek
aan de groote straat (RVR, pag. 270).

Huisnamen met paard ko
men veel voor. Ze zijn ont
leend aan uithangborden
die naar het begrip reis en!
of reizigers verwijzen. Van
zelfsprekend gaan deze
huisnamen terug naar een
tijd waarin men meesten
tijds te paard reisde, voor '
welk dier men om de zo- �������::.;:::J�
veel tijd een halteplaats,
een wisselplaats moest heb
ben. Vergelijk hiermee de Het Bont Paardje, getekend door Jan Groos (Uden).
termen 'afspanning' en 'uitspanning': gelegenheden (herbergen, logementen) waar
men de reis kon onderbreken, of eigenlijk: de plaats waar men het paard afspande
of uitspande, d.w.z. het losmaakte van het (trek)tuig. Uithangtekens met paarden
trof men verder aan bij stalhouders, hoefsmeden, paardenkopers en "uiteindelijk
bij partikuJieren, die om deze of gene reden een 'paard' uithingen."3
Wat de kleur betreft, de afgebeelde paarden vindt men in alle kleuren, ook in ver
gulde kleuren, met uitzondering van groen4• Bruine en bonte paarden blijken het
meest op de borden voor te komen5• Het is niet uit te sluiten dat voor het Bont
Paardje de schakering bont gekozen is ter onderscheiding van een gelijkaardige
huisnaam (met paard dus), bijvoorbeeld het Wit Paard, het Verguld Paard. Met an
dere woorden, bont kan z6 een 'vreemde', opvallende indruk maken ten opzichte
van bijvoorbeeld wit (zilver) en geel (goud, gulden), kleuren die bij "huisnamen en
in de heraldiek vaak [voorkwamen], wegens de goede zichtbaarheid en omdat nage
noeg alle voorwerpen in die kleuren geschilderd konden worden, zonder een al te
vreemde indruk te maken."6
._

3

J. van

Lennep en J. ter Gouw, De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd
(Amsterdam, 1868), pag. 332.
4 Idem, ter zelfder plaatse.
5 Idem, pag. 334.
6 R. Van Passen, Toponymie van Kontich en Lint (Gent, 1962), pag. 642.
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6

Misschien was het Bond Paardje gewoon -om met de woorden van Van Lennep te
spreken (zie hierboven)- een naam, gegeven door een particulier "die om deze of
gene reden een 'paard' [uithing]."
(Kloosterhoek) {Sectie E nr,445 t/m 449}
huijsinghe schuer hoff ende aangelag [ ...] ontrent het couwaters clooster van outs genoemt den
Roscam (RVR, pag. 306);
huijs schuur en aangelagh [ ...] alhier tot Hinthom gestaen ende gelegen is, uythangende den
Roscam (RVR, pag. 306);
de huijsinghe genaamt de Roskam (RVR, pag. 306);
huijsinge stal, schuur en erve genaamt den Roskam, staande en geleegen bij voorschreven
buijtegoed (namelijk Spreeuwenburg), belend d'eene zeijde de weg na Spreeuwenburg, d'andre
zeijde de rivier de Weetering (RVR, pag. 281);
eenen voetweg na de herberg de R08cum (RVR, pag. 283);
(Evert van Grinsven, eigenaar van) de Roskam, gelegen in den Kloosterhoek, belend d'eene
zijde de Wambergse Steeg ... (RVR, pag. 306).

2. De Roskam

1719:
1721:
1790:
1790:
1791:
1802:

3. De Roskam (Kruisstraat) {Sectie C nr.8-9}
1670: huijs, schuur en aangelagh, staande en gelegen onder dese dorpe en dinghbancke van Roosma
len ter plaatse genaamd op de Cruijsstraat, al waar de Roscam uijthangt (ROA-3, pag. 72);
1867: Roskam (Historische Atlas Noord-Brabant, (Den lip, 1991), kaartblad 569).
Ofschoon roskam eigenlijk een aanduiding voor een gereedschap is, brengen wij
het toch bij de rubriek dieren onder, aangezien in dit begrip het woord ros zit, een
ouder, ietwat meer 'gezwollen' woord voor paard. Letterlijk is een roskam dus een
paardenkam, nauwkeuriger gezegd: "een ijzeren wijdgetande kam met steel, waar
mede men de (huid)haren van een paard reinigt."7
Oorspronkelijk bestond er verschil in gebruik tussen ros en paard. Met ros « ars)
bedoelde men aanvankelijk "strijdpaard, ridderpaard" en met paard « peert, pert)
"rijpaard, trekpaard". Reeds in het Middelnederlands ( 1 3e - 1 6e eeuw) wordt dit on
derscheid niet meer gemaakt, getuige de volgende nevenschikking: "ros aft peerdt"s.
Van roskam is voorts bekend dat het vroeger nog andere betekenissen kon hebben,
zoals paardenhandelaar, stalknecht en -meester, en ook: logementhouder of
waard9• De betekenissen 'stalhouder' en logementhouder/ waard sluiten nauw aan
bij het gegeven dat de afbeelding met de roskam dikwij ls uithing aan logementen
of herbergen, waar tevens gelegenheid was om de paarden te stallen. (Zie ook het
Bont Paardje hierboven).
Toch heeft men er meer dan eens op gewezen dat roskam mogelijk een andere be7 Woordenboek der Nederlandsche Taal XIII ('s-Gravenhage - Leiden, 1924), kolom 1398. (Voortaan
verkort tot: WNT).
8 WNT XIII (1924), kolom 1382.
9 C. Kiliaan, Etymologicum Teutonicae Linguae (Antwerpen, 1599, [acsimile-uitgave Handzame, 1974),
pag. 445.
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De Roskam op de Kruisstraat, in: Historische Atlas Noord- als de Keulsche Kar (kwam
Brabant (1991), bladnummer 569 (1867-1895),
vroeger tweemaal voor in
Boxtel, nu nog eenmaal) en de vroegere Helvoirtse herbergnaam Die Karre10, Met
andere woorden, de Roskam kan, net als de twee andere voorbeelden, een uithang
bord zijn dat aan het vroegere vervoerswezen herinnert. Opvallend is trouwens, dat
in Kontich (B) de huisnaam de Roskam (waarschijnlijk) in het begin van de 1ge
eeuw in de plaats is gekomen van de vroegere naam de Kleine Kerre (= de Kleine
Kar)11.
Ten slotte is het evenwel ook mogelijk, dat de Roskam zijn oorsprong in de heral
diek (=wapenkunde) vindt. Het blijkt namelijk dat hij nogal eens in wapens voor
komt. In deze familietekens wordt de roskam "rechtop in het schild geplaatst met
de steel omlaag.r1\2
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4. De Rode Leeuw (Kruisstraat) {Sectie C }
1782: huijs genaamt de Roode Leeuwen verder getimmerde [ ... l staande alhier op de Kruijsstraat
(RVR, pag, 299);
1783: huijsinghe genaamd den Rooden Leeuw met sijne agterhuijse en stallen hof en teulland (RVR,
pag, 299);
1786: huijs en land genaamt de Roode Leeuw (RVR, pag. 300);
1802: huis en land de Roden Leeuw met het heufke staande en geleegen op de Kruijsstraat, belend
oost de Vlierdsestraat [ ...l en noord de straat (RVR, pag. 300).

5. De Rode Leeuw (Hintham) {Sectie E nr.86 t/m 88}
1668: (huis) ende aangelagh genoemt den Rooden Leeuw staende en gelegen binnen desen dorpen
ende parochie van Rosmalen Hintham voornoemd (RVR, pag. 299);
10 A. van Oirschot, 'Historische naam De Keizer moet blijven', in: De Boxtelse Koerier (27 januari 1999),
pag. 19,
11 R. Van Passen, Toponymie van Kontich... (1962), pag. 530.
12 C. Pama, Heraldiek en Genealogie. Een encyclopedisch vademecum (Utrecht - Antwerpen, 1969), pag.
265/266.
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1694:
1707:
1722:
1795:

den rooden leeuw te Hintham (bewoond door Adriaan en Margriet van Tighelen) (REL,pag.57);
tot Hintom [ ...l in een camer van de huijsinghe den royen leeuw (RVR, pag. 299);
huijsinghe, stallinghe en [ ...l hoff, gestaen ende gelege alhier ter plaatse genoemt Hintham, uijt
hangende oft gemenelijck genoemt den' Rooden Leeuw (RVR, pag. 299);
huijsing genaamt den Rooden Leeuw [ ...l te Hintham onder deesen dorpen van Rosmaaien (be
lend door het huis 'den Bellart' genaamd) (RVR, pag. 299).

De leeuw is bekend en gevreesd om zijn kracht en moed. Hij wordt daarnaast ge
roemd om zijn edelmoedig karakter. Vandaar dat hij dikwijls 'de koning der dieren'
genoemd wordt.
Reeds vroeg speelt de leeuw een belangrijke rol in de literatuur. In verband hier
mee houdt men het voor mogelijk dat de uithangtekens met de leeuw aan de mid
deleeuwse 'volks'literatuur herinneren. Men vermoedt dat de Leeuw, de Wolf, de
Vos, de Beer en de Haan doordat ze al heel vroeg en zeer verspreid op uithang
borden afgebeeld werden, een herinnering
zijn aan het befaamde dierenepos van om
streeks 1 200: Van den Vos Reinaerde
('Reintje de VOS')13.
Toch is het hier andermaal zeer wel moge
lijk, dat de Leeuw -vaak voorafgegaan door
een kleuraanduiding- betrekking heeft op
de in de heraldiek afgebeelde leeuw. Dik
wijls is dit de zogenaamde klimmende
leeuw, d.w.z. een leeuw die van opzij afge
beeld wordt, die op zijn achterste poten
staat, zijn voorpoten uitstrekt, zijn tong uit- De 'klimmende' Brabantse Leeuw, in: Ency
clopedie van Noord-Brabant I (1985), pag. lIl.
steekt en zijn staart opgeheven houdtl4 .
In de wereld der adellij ken werd de leeuw veelvuldig als motief in hun schild afge
beeld. De hertog van Brabant, de graven van Holland, Gelderland, Limburg,
Vlaanderen, Luxemburg, Henegouwen en Namen voerden de leeuw als hoofdmo
tief in hun schild, zodat het niet hoeft te verwonderen dat men leeuwen in alle
kleuren aantreft. Meestal verschijnt de leeuw naar z,ij n natuurlijke kleur als goud
of geel, maar op een gouden veld verschijnt hij als rood! 15
Wat het kleuradjectief betreft, kan onzes inziens met het volgende lange citaat vol
staan worden: "Daar de diverse machthebbers verschillend gekleurde leeuwen in
hun wapenschild voerden, zal men reeds in de Middeleeuwen, met lokaal wisselen
de frequentie, zowel Gouden als Rode en Zwarte Leeuwen aantreffen: de Gouden
Leeuw van Brabant en Gelderland, maar sinds de 17de eeuw ook algemeen verII J. van Lennep en J. ter Gouw, De Uithangteekens.. . 2 (Amsterdam, 1868), pag.
14 Idem, De Uithangteekens... 1 (1868), pag. 27; WNT VIII (1916), kolom 1366.
IS W. Van Osta, Toponymie van Brasschaat 2 (Gent, 1995), pag. 774.
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breid als Generaliteits-Leeuw in de Zeven Provinciën, de Zwarte Leeuw van Vlaan
deren, de Rode Leeuw van Holland, maar ook van Henegouwen, Limburg en
Luxemburg. Daarbij trof men uiteraard vaak de lokaal toepasselijke kleur aan, bv.
de Rode Leeuw in Holland, maar ook buiten het gebied kwam hij vaak voor, al was
het maar om de klandizie van reizende kooplui te verwerven (...)"16 Anders
gezegd, waar zouden de reizende kooplui buiten hun vaderland eerder hun intrek
nemen dan daar waar het wapenbeeld van hun vaderland uithing, en waar zij haast
zeker landgenoten zouden aantreffen?17 Ook hier weer moeten we waarschijnlijk
het gebruik niet zo letterlijk nemen en dan, zoals gezegd, waarschijnlijk denken aan
een (of andere) sluwe manier van klantenwerving. Van Lennep heeft deze gedachte
aldus onder woorden gebracht: "Anderen [andere herbergiers] kopieerden de
dieren en wapenstukken, die de schilden der Edelen vercierden, en zoo pronkten
weldra de herbergiers even goed met den Rooden Leeuw als de graaf van Holland
zelf,!18
Het kan ook zijn dat de naam ingegeven is door de naam of bijnaam van degene
die er herberg hield. Te denken valt hier aan iemand die Van Leeuwen heette -ei
genlijk is dit een naam die naar een plaats verwijst- of iemand die De Leeuw heet
te, oorspronkelijk een bijnaam die naar een van de eigenschappen van de leeuw
kan verwijzen: iemand met deze bijnaam werd als een trots, dapper of sterk per
soon beschouwd. Gewoonlijk is het wel zo dat men een familienaam als De Leeuw
afleidt van een uithangbord of huisnaam, maar het omgekeerde, d.w.z. de familie
naam ligt aan de basis van de huisnaam, komt ook voor, zij het minder (vgl. ook
nog de volgende twee namen).
Simpeler is de gedachte dat de Rode Leeuw gekozen is als een naam die het in een
bepaalde periode goed deed, een modenaam dus. Of nog eenvoudiger, zoals dat
eigenlijk voor alle uithangtekens en huisnamen kan gelden, een naam die gekozen
wordt omdat die, voor de eigenaar, gewoon mooi is.
6. De Valk (Hintham) {Sectie E nr.96 t/m 98}
1702: huijsinge en landerijen tot Hintom staende en gelegen, genampt den Valk (RVR, pag. 297);
1709: huijsinghe, seeckere elscamp van outs genaempt gelegen tot Hintham onder Rosmae1en achter
den Bellart of( den Valck (RVR, pag. 295);
1770: huijsinge, hof en aangelag genaamt de Valk, geleegen onder Rosmalen ter plaatse genaamt
Hintham [grenst aan de westkant aan huis 'het Middagmaal'] (RVR, pag. 297);
1835: huis en stallinge, genaamd de Valk met den [ ...] hof, staande en gelegen te Hintham onder
Rosmalen aan de Straatweg (RVR, pag. 297).
Op uithangborden kwam de Valk in alle kleuren voor, en dan vooral in streken
waar de jacht druk beoefend werdl9• In de middeleeuwse beeldspraak was de valk
16

Idem, Toponymie van Brasschaat 2 (1995), pag. 920.
J. van Lennep en J. ter Gouw, De Uithangteekens 1 (1868), pag. 389.
18
Idem, De Uithangteekens .. 1 (1868), pag. 28.
19 Idem, deel 1, pag. 125 en deel 2, pag. 354.
I?
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de hoofse minnaar. De vaLk immers is door zijn sterkte, behendigheid en dapper
heid de meest volmaakte van de vogels. In de symboliek is de valk dan ook het zin
nebeeld van adel en hoge geboorte20•
In de Middeleeuwen beschouwde de adel het recht om de valk te bezitten als een
belangrijk privilege. Niet alleen tijdens de jacht, maar ook in de kerk tijdens de mis
droegen de adellijke dames en heren de valk op hun arm. Het bord met de VaLk
zag men slechts aan de beste herbergen uithangen, d.w.z. bij gelegenheden die in
staat waren aan de hoge eisen van het hoog bezoek met zijn gevolg te voldoen2!.
Het is ook mogelijk dat de naam voortkomt uit de jachtwereld, alwaar de valk een
fel bejaagde dagroofvogel was.
Het is daarnaast mogelijk dat een huis met de naam de VaLk verwijst naar het tot
vermaak dienende getemde dier dat de valk kon zijn, d.w.z. de valk zelf werd in dit
geval als jager gebruikt. De valk staat namelijk bekend om de jacht die men met
hem hield op kraanvogels, reigers, kraaien, eksters, veldhoenderen, patrijzen en ha
zen of ander wild22•
Een andere mogelijkheid is
'1) .'
A.
dat ook hier weer de huisnaam zijn oorsprong in de
heraldiek vindt. In de wapen
kunde wordt de vaLk "van ter
zijde voorgesteld en dikwijls
versierd met belletjes, die met
loshangende riemen of linten
aan de poten vastgemaakt
zijn. Dikwijls hebben zij ook
nog een kapje over de kop,
Tweemaal een valk. (A) Een
dat hun ogen bedekt en waar'gekapte' of 'gehuifde' valk, geaan bovendien weer een belbruikt bij de valkerij, in: Elseviers
letje bevestigd is."23 Deze
vogelvademecum (1979), pag. 44.
voorstelling van de valk is
(B) Een uit de heraldiek 'gekapontleend aan de valkerij.
te' en 'gebelde' valk, in: J. van
Helmont, Dictionnaire de Renesse.
Ofschoon van familienamen
als (De) Beer, (De) Haan/ Lexique héraldique i/lustré (1994), pag. 180.
Haans, (De) Wolf/Wolfs, en ook (De) ValkNalks, vaak gezegd wordt dat deze na
men teruggaan op huisnamen met de genoemde dieren, is het volgens ons ook niet
uit te sluiten dat iemand met een (bij)naam als Valk, of met de voornaam Valke/
Falko, of met een familienaam waarin het element -Valk zat, bijv. Valkenborg, zijn
20
21

WNr XVIII (1958), kolom 287.
J . BJavignac, Histoire des Enseignes d'Hotel/eries, d'Aubelges et de Cabarets (Genève, 1878), pag. 278/79.
22 WNT xvm (1958), kolom 286; R. Van Passen, Toponymie van Kontich. . (1962), pag. 583; W. Van
Osta, Toponymie van Brasschaat 2 (1995), pag. 1011.
23 C. Pama, Heraldiek . . (1969), pag. 303.
.
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naam aan een huis/herberg heeft gegeven. (Zie de voorafgaande en de hierna vol
gende naam).
Wat ook altijd kan, is dat men deze naam op esthetische gronden gekozen heeft,
gewoon zoals bij de andere huisnamen omdat hij mooi, kort of 'in' is. Wie zal het
zeggen?
(Hintham) {Sectie E nr.10 3-10 4 }24
huijsinghe gelegen [ ...] tot Hintham genoemt de drle sWIlsntjens (RVR, pag. 291);
huijsinge, schuer gestaen ende gelegen tot Hinthom, genoemt de drle swasntjes

7. De Drie Zwaantjes
1719:
1722:

(RVR,

pag.

291);
1726:
1743:
1766:
1790:

huijs en aangelegen lant genaempt de drle swasntiens tot Hinthom (RVR, pag. 291);
huijse of herberge genaempt de drle 8wasntjes binnen desen dorp van Rosmalen ter plaatse
genaempt Hintum (RVR, pag. 292);
huijs genaamt de drle 8wasnen (RVR, pag. 292);
huijsinghe staande te Hintham alhier onder Rosmalen genaamt de drle Zwasntjes (RVR, pag.

292).

Als uithangteken komt de Zwaan in zijn eentje meer voor dan alle andere vogels
tezamen. Men heeft aan diverse mogelijkheden gedacht om de populariteit van de
ze watervogel op de uithangborden te verklaren. Hier volgt een selectie.
• "Vooreerst, omdat het zulk een vrolijk waterdier is, dat met zijnen langen hals
een bijzondere geschiktheid heeft, diep in 't nat te duiken, een rechte 'nathals', en
alzoo 't beste symbool dat men aan een drinkhuis wenschen kon."
• Houders van zwanen hielden dikwijls herberg en hingen de Zwaan uit (zwanen
konden voor consumptie gehouden worden);
• De eens geliefkoosde vrouwennaam Zwaantje die vaak als een soort synoniem
voor 'mooi meisje' gebezigd werd, kon tevens een verwijzing naar de mooie herber
gierster zijn!25
• De gracieuze vormen van de zwaan, zijn fraaie witte kleur en de mening dat de
ze vogel een geluksbode voor de reizigers was, kunnen ervoor gezorgd hebben dat
hij op zoveel uithangborden van herbergen afgebeeld werd26;
• De herinnering die men mogelijk bewaarde aan het volksboek Historie vanden
Ridder metten Swane (begin 16e eeuw), een verhaal dat onder meer in verband
stond met de afstamming van de hertogen van Brabant27•
• De symbolische betekenis van minnedier die men aan de zwaan toekende.
'Swaen' kon zo ook staan voor publieke vrouw. In het verlengde hiervan ligt de be
wering dat een 'verdacht huis', een tot bordeel dienende herberg, in het verleden

24

Volgens L. van der Aa heette de Drie Zwaantjes ook eens De Zwaan. Zie: Rosmalla VIII-3 (1998),
pag. 21.
25 De eerste drie verklaringen komen uit: J. van Lennep en J. ter Gouw, De Uithangteekens... 2 (1868),
pag. 348.
26 J. B1avignac, Histoire des Enseignes... (1878), pag. 236.
1:1 F. Prims, geciteerd door R. Van Passen, in: Toponymie van Kontich en Lint (Gent, 1962), pag. 652.
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aangegeven' werd door "een vogel, meestal een zwaan of papegaai..."28
• De heraldiek ( = de wapenkunde) kan op de een of andere manier een rol ge
speeld hebben, zoals dat bij zoveel
het
is. Hier zou nll�,nnr_
beeld een familie met het eleHoe zwanen eten
ment zwaan in haar naam, zoals
Swanenberg en Zwaans, de
zwaan als familieteken hebben
kunnen gebruiken (zie hierbo
ven bij De Valk en De Rode
Leeuw).
Maar misschien is het helemaal
niet nodig om het zo ver te zoe
ken. Waarom zou men niet kun
nen veronderstellen dat de naam
de Zwaan in de loop van de tijd
niets meer dan een modenaam
Drie nathalzen op zoek naar voedsel onder water, in: serie
geworden is. Anders gezegd, er De fascinerende dierenwereld.
hoeft helemaal geen motief aan
de naamgeving met zwaan ten grondslag gelegen te hebben (zie ook de
voorafgaande huisnamen).
Wat het getal drie betreft, daarvan zegt men dat het zijn veelvuldig voorkomen in
huisnamen te danken heeft aan de heraldiek29• Er zijn inderdaad heel wat huisna
men waar drie in voorkomt, denk maar aan namen als De Drie Linden, De Drie
Hoefijzers, De Drie Kroontjes, De Drie Hamerkens en De Drie Koningen. Het laatste
voorbeeld dat zeer waarschijnlijk verwijst naar de Drie Wijzen uit het oosten,
brengt ons bij een andere mogelijkheid om het veelvuldig gebruik van het getal drie
te verklaren. Evenals zeven kan het getal drie zijn oorsprong vinden in de gewijde
sfeer waarmee het in het volksgeloof omgeven werd. In de Middeleeuwen en na
dien (en ook nu nog?) werd (wordt?) drie als een heilig getal beschouwd30,31.

Archief: Nieuwe aanwinsten
Henk de Werd
Onze tweedelustrumtentoonstelling heeft niet alleen veel goodwill gekweekt, zij le
verde ons ook nog wat op aan schenkingen voor het archief en dat is uiteraard
28

Voor een overzicht van de mogelijke betekenissen van de Zwaan, zie: W. Van Osta, Toponymie van
2 (1995), pag. 1124/1125.
29 J. Helsen, Huisnamen.. . (1934), pag. 10.
30 V. van Wijk, Boerderijllamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis (Leiden, 1948), pag. 78;
R. Van Passen, Toponymie van Kontich. . (1962), pag. 183.
31 Mijn broers Jan en Martien dank ik voor het beschikbaar stellen van enige afbeeldingen.

Brasschaat

13

mooi meegenomen. Hoewel het opbergen steeds meer een probleem gaat worden,
nemen we de archiefstukken toch in dank aan en zullen we een en ander als een
goed heemkundig huisvader bewaren en beheren.
• De spits werd afgebeten door ons medelid Aty van der Valk-Koedooder. Zij

Op de markt te Rosmalen. Foto geschonken door Aty v.d. Valk-Koedooder. Coll. Heemkundekring
Rosmalen.
schonk enkele prentjes, foto's en een viertal onderzetters met het (oude) wapen
van Rosmalen erop;
• Betsie Voets-Swanenberg uit Berlicum/Middelrode verraste ons met een verza
meling bidprentjes en een oude weckinstallatie, gelukkig compleet met handleiding;
• Ook Carl Hom uit Hintham kwam niet met lege handen. Een schitterend stuk
documentatie over de Hinthamse begraafplaats, een mapje met kaarten van de
Hinthamse Annakerk, uitgegeven t.g.v. de laatste restauratie van de kerk en een
mooie oude foto van voetbalclub Juliana uit Hintham overhandigde hij aan onze
kring;
• De Heer Van Rooij uit de Stijn Streuvelslaan deed ons een aantal zeer oude bo
ren toekomen, waaronder lepelboren, een centerboor en een koffiemolenboor;
• Wim Rovers kwam met een boekje aandragen, getiteld Katholieke Bouwvakarbei
dersbond St. Joseph in Nederland, afdeling Rosmalen . Het stond op naam van zijn
vader Marinus Rovers, die geboren werd op 29 december 1896. Het lidmaatschap
dateerde van 31 maart 1930;
• Petra Glaudemans schonk de Heemkundekring enkele vondsten uit opgravingen
bij het voormalige klooster van Meeuwen;
14

• Ciska van
Erp-v.d. Ven
uit de VIiert
wijksestraat
nodigde de
archivaris uit
eens "langs
te komen".
Dit is inmid
d e l s g e
schied. Hij
keerde met
veel waarde
vols huis
waarts. De
schenkingen
van Cisk a
zijn inmid
dels in De
Bron onder Voetbalclub Juliana uit Hintham. Deze foto werd geschonken door Carl Hom. Coll.
g e b r a c h t . Heemkundekring Rosmalen.
Het gaat hier om een verzameling oude boeken uit de bibliotheek van wijlen de
heer Lutkie uit Nuland, waarvan enkele exemplaren nog met granaatscherfschade,
enkele tijdschriften, een originele rouwpoffer, nog gedragen door de grootmoeder
van Ciska en een kleine schoffelmachine;
• Henk de Werd droeg een bedieningskruisbeeld over, een staande crucifix met
twee kaarsenhouders en een wijwaterbakje. Het komt uit de erfenis van wijlen Cor
en Truus van der Biezen uit Alem, een achterneef en achternicht van hem;
• De Heer Van Cromvoirt deed ons twee prachtige oude foto's toekomen van de
Rosmalense gemeenteraad o.l.v. burgemeester Molenaar en loco-burgemeester
Henk van Beers. De foto's waren op de tentoonstelling reeds te bewonderen;
• De Heer Van Meegeren schonk de Heemkundekring een aantal dia's. Annie
Diebels overhandigde het boekje Maria, red ons en Mevrouw van Looij deed ons
een aantal bidprentjes, een oud breiboek uit 1896 en een breisok toekomen;
• Bakker Albert de Werd schonk nog een radeerinstrumentje voor bladerdeeg uit
de inmiddels gesloten bakkerij, een radeerwieltje met ivoren roller, ooit gekocht
op een vlooienmarkt, een origineel schapenhoedersschopje, waarmee de herder de
schapen tot de orde kon roepen door wat grond te werpen, en een oude bagage
drager, pakkendrager, waarop wijlen Willem van Schijndel, de schoonvader van Arie
Boon, zijn melktuiten vervoerde.
Alle gulle gevers en geefsters heel hartelijk dank. De Heemkundekring Rosmalen
is blij met Uw giften. Mocht het ooit tot een Heemhuis-Rosmalen komen -we blij
ven daarvoor ijveren - dan zullen deze archiefstukken daar permanent een onderdak
vinden en wellicht ook regelmatig te bewonderen zijn.
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Frans Hoedernakers, alias Frans van Toon
Hoed, alias Frans van Sjaan de Koelewijn:
Rusmollese van 't joar 1998
Henk de Werd
De Heemkundekring Rosmalen houdt zich met veel zaken betreffende Rosmalen
bezig. We hebben de resultaten daarvan in het weekend van 30 en 31 januari jl.
nog eens kunnen zien op de tentoonstelling in ons Cultureel Centrum De Bron,
die in het kader van het tienjarig bestaan van onze kring was opgezet. Er was veel
werk van gemaakt. Geen wonder dan ook dat het er zo ontzettend druk is geweest.
Hulde aan Jan Hessels en zijn werkgroep van dames en heren.
Het benoemen van de Rosmalenaar van het jaar is een van die activiteiten waar
mee de Heemkundekring het dorp Rosmalen op een perfecte manier kan promo
ten. Op dinsdag 9 februari ging het bestuur, vergezeld van de werkgroep, naar
Frans Hoedernakers in de Deken Fritsenstraat om hem van de uitverkiezing op de
hoogte te brengen, hem te huldigen, te feliciteren en te verrassen met enkele Ros
malense lekkernijen. Het was fijn dat ook de pers zo goed vertegenwoordigd was.
Wegens ziekte van voorzitter Theo Derksen opende onze vice-voorzitter Leo van
der Plas met een leuk heemkundig praatje deze ceremonie. Wie de Rosmalenaar
van het jaar zou worden, liet hij nog even in het ongewisse. Bij Frans Hoedernakers
gingen toen de ogen nog niet open. Hij dacht dat zijn Sjaan deze eer te beurt was
gevallen. Namens de werkgroep onthulde Henk de Werd, in zijn hoedanigheid van
Driek van Grette, het geheim. Het behoeft geen betoog dat Frans Hoedernakers van
verbazing bijna van zijn stoel viel.
Het waarom van zijn uitverkiezing werd uitgelegd door Driek van Grette en hij
deed dat uiteraard in ons Rosmalens plat, ons dialect, waar we als heemkundekring
vanzelfsprekend ook zuinig op moeten zijn. "Vur Rusmollese, die durre kop bove
ons Rusmolles mèijvèld uit durve te steke in 't belang van ons geminte en krek nie
uit èige belang, hi de Heemkundekring elk joar 'n onderskèijing kloar ligge: de
Rusmollese van 't joar. De uitverkiezing van de Rusmollese van 't joar bi deze keer
iets langer op z'n èige loate waachte es aander joare. Nie umdè de minse van de
Heemkundekring ginne tèd han, nee, d'r ware d'r enkelde meer die mi kop en
skouwers bove dè mèijvèld uitstake en dan wordt 't moeilijk urn de kneup dur te
hakke. We hen durrum alle plusse en minne nog 's op 'n rèjke gezet en toen ware
we d'r rap zat uit: FRANS HOEDEMAKERS, die in Rusmolle veul beter bekend is es
Frans van Toon Hoed en laan Meurs uit de Krommenhoek, mag z'n èige Rusmolle
se van 't joar 1998 nuume. Frans is unnen èchte RusmoUese, al bekant 70 joar
lang, en ie prut ons Rusmolles plat m'skien nog wel beter es Driek van Grette.
Frans Hoed is vur Rusmolle belangrijk geweest en ie is dè nou, God zè dank meu16
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van de Heemkllluiekring

Namens de werkgroep

Th. Derksen

Driek van Greffe
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de wel zegge, gelukkig nog steeds. Es jonge jonge wier ie lid van de Rusmollese
KAJ, ge wit wel van de KAB vruuger, die hullie skon bondsgebouw han hè 't ouw
klooster van Van Meeuwen. Via de spulploats van de mèskesskool koste doar kom
me. Die KAJ/KAB makte in dieje tèd zo rond de suntrekloas spulgoed vur de jong
die 't wè minder han es d'n dursnee Rusmollese. Goei wèrk dus!
Same mi enkelde Rusmollese liefhebbers van mondmuziek, ik denk oan Toontje
van Balkum, Jos van der Sterren, Jo van Hooft, Harrie van der Leest, Henk van
Hassel, Wim van Hoof, Wim Rovers, Ad van Abeelen, Jo Schippers en Jo v.d. Ak-

Roamba's, Rosmalense Amateurs Band. Voorop v.\.n.r.: Antoon van Balkum, Jos v.d. Sterren, Jo van
Hoof, Jo Schippers, Jo v.d. Akker en Harrie v.d. Leest. Tweede rij v.\.n.r.: Henk van Hassel, Frans Hoe
demakers, Wim van Hoof, Wim Rovers en Ad van Abelen. Col\. Heemkundekring Rosmalen.
ker, vurmde Frans de Roamba's, wè Rusmollese Amateur Band betekende. Ja, mu
ziek waar z'n lust en z'n leve. Dè mondmuziekske en z'n trekmonnica zen doar 't
levende bewijs af. Gel1ie snapt wel dè Frans d'r durrum ok es de kiepe hè waar
toen in 1951 't Rusmollese Revuegezelskap Levensvreugd van start gong. Es gemin
tewerker (De zweetploeg) liet Frans de minse skuddebuike van 't laache, zodè de
troane over hullie wange rolde. Ja, dieje rol waar hum op 't lijf geskreve. Ik bewoar
doar zèlf nog de beste herinneringe oan, ok al dinne men oge oit sakkerjuus zeer
van de rookwolke in de zoal van ons bondsgebouw. Foto's uit dieje tèd loate zien
dèt ie ok es Snip en Snap en Lauwke en Gielleke unne kèi waar. Meej dank zè
Franse wier Levensvreugd 'n begrip in Rusmolle. Hullie Revues "Ge kunt wè mee
make", "Krek iets vur uIlie", "Ge zut toch zegge, wor", "Doar gut ie wir", "Van 't
ouw noar 't nèj", trokke afgeloaje vol zoale. Vur inne gulde (en 'n dubbeltje vur
de ploatsbespreking) waarde verzekerd van unnen Rusmolleseri oavend uit duuzen18

de, woar de Revue van tegewoordig nog wè van zu kunne lere. Hil Rusmolle
spraak d'r over en zong: "Goeien Avond mensen, de allerbeste wensen brengen wij
vanavond voor U allemaal. Wij wille nu proberen U te amuseren en wat levens
vreugde brengen in de zaal ... " 't Is jammer dè in de zestiger joare, toen wellie toch
vort De Kentering han, dur de tillevisie Levensvreugd ter ziele is gegoan. Toen in
1 980, hè 't afskeid van burgemister Jan Molenaar, de Rusmollese Revue nèj leve
in gebloaze wier, waar Frans overnet van de p'rtèj. De Revue voarde doar wèl bè.
Subliem waar Frans toen ie Hèin Crèij op 't t'neel zette. Hij spuIde 't nie allinnig,
hij waar 't in hil zen doen en loate. Ginne wonder dan ok dèt ie vur 't t'neel van
Rusmolle 'n
gouw troef is ge
weest. 't Ge
mengd Tneel, 't
HEvo-t'neel, RAT
(Rusmolles Ama
teur Tneel) heb
be van Franse
kundighèd meu
ge proffitere. Ze
ware d'r grif blèij
mi. Frans Hoed
hè de uurste
Rusmollese Car
n 'valsclub D e
Frans met zijn vrouw en oorkonde. Coll. Heemkundekring Rosmalen.
Boerkes in 't c'fé
van Harrie van Alphen. Frans Hoed bezig mi de biljèrtclub van d'n Annenborch
en de HEVO. Frans Hoed op stap mi de Heemkundekring van Rusmolle. Frans
Hoed en Rusmol1e: 'n Twee-eenhèd. 't Is durrum hil terèchte, dè de Heemkunde
kring van ons durp Franse hi uitgekoze vur Rusmollese van 't joar 1 998. Hij hi g't
verdiend. Frans, p'rficiat, ook vur ullie Sjaan, vur de kènder en de kènderskènder.
Wellie hope, dè ge nog d'r nog lang af meut geniete en dè ge nog veul joare vur
Rusmolle in de weer bleft."
Driek van Grette bood vervolgens een overheerlijk kruikje jonge kloare aan van de
Schout van Rosmalen en een Rosmalens wiel van bakker van Zuijlen. Als herinne
ring was er een fraaie oorkonde. Leo van der Plas besloot deze heemkunde avond
met het aanbieden van een prachtig boeket bloemen aan de vrouw des huizes,
Sjaan Hoedemakers. Uiteraard werd er nog even gezellig nagebabbeld onder het
genot van een drankje. Ros-Kabelkrant zorgde diezelfde avond nog voor een schit
terende publicatie en ook De Molen, het Brabants Dagblad, het Rosmalens
Nieuwsblad en Boschtion TV besteedden de nodige aandacht aan deze uitverkie
zing. Kortom, een uitstekende promotie van Rosmalen en de Heemkundekring
Rosmalen.
19
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Sectie F, Ie blad

1-33
114
7

De Bergen
De (Lage) Bergen
(partieel) de Leegt en
(partieel) de Hooge
Bergen
De Hooge Bergen
7a
8
Het Groot MarzeI (ne
ven het Ven)
18-20 Den Schansakker (op
de Bergen/op den Hei
nis
20/21 De Schans
Het Schansstukje
21
22
Het Hondsdeel
Den Heuvel of Schans
25
stukken
30-32 Het Akkerke
34-55b De Hennist
Gielesakker/het Acker
34
ke
38-39 Den Straatakker
40
Het Heufke en de Lange Stukken
41
Het Hofke
Den Ossenakker
43
Korst Rutten Akker
45
47/53/54 Het Mutsche, Muts
keen), den Mutsacker
55
Den Ouden Hof
56-169 De Molenhoek
56/57 Tivoli
58
In de Negen Lopense
58/59 Lij ntjesland
De Gier
60
61/63 De Molenakker/Orthensch land
64
Lijntjesland
69
De Mollestreep/de Kor
te en Lange Strepen
7l-73n6n7/81-83 De Mollestreep (-strepen)
78n9 Den Akker
88
Den Kwadenberg met
het Heufke (daartein
de)
99
De Kleinen Molenacker
!het Meulenackertje
De Molenakker
100
1011102 De Korte Heide

170-206 De Hoef
184/200/201 De Negende en
Tiende Streep
189-195 Het Hoekje of Hoef/het
Hoekske
202
De Hondsstreep
204-206 Het Groes
207-237 Het Hoekje
211
Het Akkerke
226/228/237 Het Hoekje
238-245 Het Hoog
238/239 Het Hoog
241
De Hofstad
Den Akker van de Haas
242
Den Akker
243
246-412 Den Kerkenhoek
246
Het Kromstuk
247
De Kromstukken bij het
Ven
248/249 De Mollestrepen (in
den Kerkenhoek)
250/251 Het Hondsdeel
252/253 Het Ven (aan het
Boschpad)
254/256 Het Teulven (aan het
Boschpad)
257
De Korte en Lange
Stukken (aan't Ven)
260
De Kromstukken
261
Den Berkakker
264/265 De Olijfier
276
Gemeentes-Raadhuis
277/278/280 St. KateIein
286a De Quesel
291
Den Blaasbalk
292
Den Kwadenberg
293
Geerkensacker (evt.
Heerkensackere)
303/304 Den Akker
312
Het Kattenboschakker
tje
320
De Akker
322/323 De Streep achter de
RK Pastorij
324
De Streep
Den Kerkenakker (den
329
Pastorijakker)
333/335 Den Kerkenakker
336/341 Het Hoff van Hollant

343/348 Den Kerkenakker
Het Geerhoe.xken
353
355/356 De Hazewind
363/368 De Krom(me)stukken
373
De Huisplaats
De Aesman
374
388-391/414/419/424/425Aanlbij/
omtrent de Schutsboom
396/398 De Korte en Lange
Strepen/de huisplaats
400
Den Kattenboschakker
De Aesch
405
410a Aan het Doornboschje
413-496 Bruggen
415
Aan het Doornboschje
418/419 De Bergen
Beerenland
422
De Berg
426
De Lange Stukken
430
438
Den Hof
448/449 Beerenbosch
450
De Kempkens/in het
Vliertje
457-459 Het Vliertje
460
Den Beerakker
461/462 Den Hoffort
468/480 Het Armenland
481/482 Den Hondsberg
483
Het Bosje bij den
Hondsberg
484
Polderland
484/484aDen Hondsberg
Het Land bij den Hons485
berg
Den Hon(d)sberg
486
487
Het Kerkenland
488-490 Den Hon(d)sberg
497-516 Het Sprokkelbosch
497
Den Grooten Bieskamp
Den Kleinen Bieskamp
498
499/500 Den Bieskamp
Den Bruinenakker
503
505/506 De Schuurakker
517-636 De Kattenbosch
526
Den Haanakker (evt.
Haarakker)
583-587 De Vier Linden
Gemeenteskwekerij
620
621-625/628 De Nieuwe Erven

Het thans afgedrnkte kal/rib/ad -het eerste blad van Sectie F- heeft betrekkins op de sebieden de Bersen, de
Hellnis� Molenhoek, de Hoef, Het Hoekje, het Hoos, de Kerkenhoek, Brngsen, hel Sprokelbosch en het
Kallenbosch (L.v.dAa).

De Sint-Antoniuskapel in Hintham
Gemt Mol

In het septembernummer van Rosmalla (1998) werd uitvoerig stilgestaan bij het
500-jarig bestaan van de St.-Antoniusbroederschap(/-gilde) in Hintham. Bij het zoe
ken naar gegevens over de historie van dat gilde stootte ik natuurlijk ook op het
bestaan van een Antoniuskapel in Hintham. Henk de Werd schrijft daarover in
Rosmalen vroeger op pag. 1 7. Henk zegt dat hij de kapel voor het eerst in 1520 te
genkwam. Er was toen sprake van "een stuck teullants omtrent seven lopensaets
groot, geheten Bloemenlant, gelegen in Hintham omtrent aent capelleken aldair ... "
In mijn verhaal over het Sint-Antoniusgilde vertelde ik ook over de hulp die ik
kreeg van Peter-Jan van der Heijden en Henny Molhuysen, beiden uit 's-Hertogen
bosch. Tot mijn grote vreugde kreeg ik van hen in december nog een aanvulling
op mijn verhaal over Hintham. Zij hebben de hand gelegd op een bijlage van het
proefschrift van Alphans van den Bichelaar (Het notariaat in Stad en Meierij van
's-Hertogenbosch tijdens de late Middeleeuwen, 1306-1531). Daarin staat onder ande
re het volgende: "Op 24 november 1 487 wordt er vanuit de Bossche Sint-Janskerk
en beschreven door notaris Jan van Amelrijk op verzoek van de inwoners van Hint
ham zelf een kapelanie met twee wekelijkse missen ter ere van St. Sebastianus en
St. Antonius gesticht in de onlangs gebouwde, maar nog niet gewijde St. Antonius
kapel in Hintham."
Hintham viel toen zowel kerkelijk als burgerlijk onder 's-Hertogenbosch. Het ver
zoek voor een kapel gebeurde door de Hinthammers, waarschij nlijk was er dus
toen nog geen broederschap. De kapel was, zo blijkt uit deze tekst, in 1 487 wel ge
bouwd, maar nog niet ingewijd. De stichting werd op 13 januari 1490 goedgekeurd!
Al met al een waardevolle aanvulling op eerder bekende gegevens.
Het is toch niet gek om te veronderstellen dat vrij kort na 1 490 de St.- Antonius
broederschap gesticht werd. Dus dat het gilde in Hintham 500 jaar bestaat, mag als
vaststaand aangenomen worden. Nogmaals proficiat!
Noot

Zaterdag 20 februari overleed in 's-Hertogenbosch Peter-Jan van der Heijden. Uit
bovenstaand artikel en uit mijn verhaal over het Sint-Antoniusgilde hebt u kunnen
afleiden dat hij en zijn vrouw Henny Molhuysen mij erg behulpzaam zijn geweest
bij het zoeken naar gegevens. In de contacten die ik met Peter-Jan mocht hebben,
kwam hij mij over als een zeer aimabel mens, een groot kenner van de stad 's-Her
togenbosch en de omgeving. Een man die voor velen klaar stond. Hij bezat een
enorme hoeveelheid kennis over 'zijn' stad en wist erg goed de weg in allerlei ar
chieven. Hij had ook veel respect voor wat in Rosmalen op het terrein van de
heemkunde gebeurde.
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In Rosmalen bleef de sterre stille staan
Jan Hoofs

Kerstmis 1998. Temperaturen rond de tien graden boven nul en geen witte kerst.

Voor de nieuwe kerststal op de Markt zou dat een extra nuance aan de kerstsfeer

gegeven hebben. Toch mogen we niet mopperen. Het heeft wel gestormd maar alle
pallln en op het dak van de stal bleven liggen. Op één dakpan na, maar die was er
door een kwajongensstreek afgehaald en op het kerkhof gesmeten. Gelukkig, al
met al, maar één incidentje.
En dan de bezoeken aan de kerststal. In groten getale zijn de Rosmalenaren ko
men kijken. Groot, klein, jong en oud. Tussen de tien- en twaalfduizend bezoekers.
Ook vanuit de regio mochten we veel bezoek ontvangen, want de kerststal was op
genomen in een vvv-kerststalroute. Bij de vvv in 's-Hertogenbosch waren de rou
teboekjes al direct uitverkocht.
J n de kerststal werd door de bezoekers met de kerststaJwachters flink gediscus
sieerd over onderwerpen die de kerststal en de kerstgroep raakten, zoals de bruine
kleur van de beelden, of de plaats waar de kerststal stond. En waren de gelijkenis
sen van de beelden met onze dorpsgenoten nou wel echt ... of toch niet? Het leek
wel of iedereen er zich mee wilden bemoeien. Natuurlijk zijn het allemaal positief
bedoelde reacties, waarmee de Werkgroep Kerststal zijn voordeel kan doen.
Over kerststalwachters gesproken: deze vijfendertig enthousiaste vrijwilligers, die
in weer en wind de kerststal van 's morgens tien uur tot 's avonds acht uur bewaak
ten, hebben in het logboek van de kerststal reacties en suggesties genoteerd. Som
mige enthousiast, andere ontroerend. Wat te denken van: "Sint Jozef moet naar de
kapper, en een snor zou hem goed staan!" of "waar zijn de os en de ezel?" Heel
eigentijds is de opmerking over de knikengel van een jong knulletje: "Mam, kijk
hie:r, een turbovlinder!" Ook waren er vragen, zoals: "Hebben de blauwe en rode
dakpannen een betekenis?" en: "waarom geen stro op het dak?"
Moeders met kleine kinderen kwamen bijna dagelij�s kijken naar het schaap met
zijn drie lammeren. Het kleinste lam had een lichtelijke bronchitus, iets wat een
van de wachters in een rustige periode aan het logboek toevertrouwde: "Wat een
lUst, het kleine schaap slaapt nu. Soms blaft het als een zeehondje". Een van de
wachters schreef: "Dat grote schaap hebben jullie goed uitgezocht want die wil ook
wel eens van huis." Daarin had hij groot gelijk, want moeder schaap wilde nog wel
eens de benen oftewel de poten nemen. Dan nam ze een aanloop en zweefde over
het hek de vrijheid tegemoet. Dat inspireerde Harry Coppens, uw eigen redacteur
van het heemkundige blad Rosmalla, maar ook één van de kerststalwachters, tot
het schrijven van een prozaïsch verhaal in het logboek. Wij willen het u niet
onthouden: "21 december ] 998. In de ochtend van de kortste dag van het jaar, als
de zon, bij de keerkring gekomen zijnde, zich opmaakt voor de terugkeer naar het
23

noordelijk halfrond, was het schaap erg ongedurig en met haar voorpoten op het
omheinde hekwerk staande, verkende zij de omgeving .. Omdat ook schapen geiterig
zijn, voelde ik me niet geroepen handelend op te treden, Temeer daar ik niet kon
bevroeden dat ze in staat was deze horde te nemen, noch dat haar nieuwsgierigheid
sterker zou zijn dan haar moederliefde. Met een, zij het niet feilloze sprong ijlde
ze haar vrijheid tegemoet, mij in verbazing en tegelijk verontrustend achterlatend.
Op hetzelfde ogenblik produceerden de drie, door hun moeder in de steek gelaten
lammetjes een hartverscheurend en deerniswekkend geblaat, terwijl ze wanhopige
pogingen ondernamen om zich bij hun ontaarde moeder te voegen. Overmand
door dit kermend geblaat en gedreven door haar moederliefde keerde het schaap
na deze kortstondige vrijheid, tot mijn grote tevredenheid en die van de lammetjes,
weer behouden in de schaapstal terug. Snel sloot ik de deur en nog vóór ik over
dacht had hoe ik haar over het hekwerk zou kunnen hijsen, lukte het haar, zij het
nou niet direct elegant, zich weer bij haar kroost te voegen. Als blijk van mijn
dankbaarheid voor de goede afloop heb ik de engel, die ontegenzeglijk op onzicht
bare wijze (engelen zijn geen publiekspelers) er toe heeft bijgedragen dat alles
(ook het schaap) weer op z'n pootjes terecht kwam, beloond met één gulden, het
geen al knikkend en met de vleugels slaande, met instemming door haarlhem werd
beantwoord. n
Aan alles komt een einde. De kerststal is weer veilig opgeborgen in de container.
Alle suggesties zullen we ter harte nemen. Voor het komende kerstseizoen zijn we
al weer volop bezig. Om de kosten te dragen en omdat we prachtige foto's hebben
van de kerststal en de kerstgroep, willen we in september beginnen met de verkoop
van kerstkaarten. U hoort daar nog van, want ook in december 1999 wordt de
kerststal weer opgebouwd en moet in Rosmalen de sterre stille staan ...

Kinderliedjes 22
143. Het meisje en de vlinder

144. Poesje lief

Een lief, bevalIig meisje

Poesje lief, waar blijf je toch,

Ging eens haar hrintje rond,

Lig je hier te slapen nog?

En toen ze daar

zo

bukte

En van de bloemen plukte,

Zoek eens gauw die stoute muis,
Die zit ergens in ons huis;

Toen kwam een bonte vlinder

Beet aan kaas en peperkoek

En kuste haar de mond.

En een stuk uit vaders broek!

"Vergeef me", sprak de vlinder

Poesje, poesje, Nelletje,

"Vergeef mijn stout bestaan,

Waar ben je toch geweest?

Ik wilde honing nippen

Je hebt verbrand je velletje!

En zag je rode lippen

Foei, jou ondeugend beest,

En zag je rood, rood mondje

Waar ben je toch geweest?

Voor frisse rozen aan ! "
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145. Voor de smidse

Janneman had er geen degen;

Heisa, dat hamert er lustig op toe;

Toen nam Jan mijnen man eens koek,

Smidje, vertel me 'r is ' , werd jij niet moe?

Die stak Jan al door zijn broek.

Toen wij vanmorgen naar school zijn gegaan,

Janneman had er een degen;

Was jij al lang aan het smeden en slaan!
Oef, wat een werken en zweten is dat,

Jan mijnen man,
Rijd wat an,

Wacht eens een omzien en rust er is wat!

Dat j'een ruiter worden kan.

Maatjes,je ziet er zo dom nog niet uit,
Maar van het smeden versta je geen duit;
't Urer is gloeiend, zoals jullie ziet;
Wacht ik een beetje, dan deugt het weer niet;
Denk er on jongens, 't is goed, dat je 't weet;
Uzer dat deugd houdt, moet gloeiend gesmeed.
146. Onkruid
Zeg, Baasje! wat staat er uw tuintje fris,

149.Dansen
Klein Lientje, wil je dansen?
'k Speel dan wat moois je voor.
"0 ja, 'K wil altijd dansen,
Als ik muziek maar hoor.
Ja,ja, speel gauw een stukje maar,
Dan ben ik weer tot dansen klaar
En dans tot de morgen door."

Wat is er uw hofje toch keurig!

Klein Lientje, wil je dansen?

Het mijne dat lijkt wel een wildernis,
Mijn bloempjes zij n half niet zo flew'ig;
Zo wit is je zand en zo groen is je gras;

Dan krijg je een lekkere peer.
"Neen , ik wil niet langer dansen,
Al gaf je me ook veel meer.

Ik gaf er wat om als het mijne zo was!

Ik danste al van morgen vroeg,

Dat onkruid, melievert! daar zit de plaag,

'k Heb nu van dansen ruim genoeg
En val van moeheid neer.'

Daar kunnen geen bloempjes in groeien;
En daarom dat rooi je maar alle daag,
Dan zal eerst uw tuintje gaan bloeien !

150. Sluapliedje
Slaap, kindje, slaap!

En groeit in uw hartje misschien van dat kruid,
Och, doe me plezier, trek meteen het maar uit!
147. Een kindje geboren

Daar buiten loopt een schaap;
Een schaap op witte voetjes,
Dat drinkt de melk zo zoetjes.
Schaapje met zij n witte wol,

Toen 't kindje op de wereld kwam,

Kindje drinkt zijn buikje vol.

Al uit zij n donker hoekje,
Toen dronken de vrienden wij n kandeel,
En wonden 't in een doekje.
AI wie het kindje zijn luiertjes vouwt,
Leven ze lang, dan worden ze oud,
En zullen ze ter bruiloft komen,
Als ons klein kindje trouwt.
148. Jan wou ruiter worden
Jan mijnen man wou ruiter worden,
Jan mijnen man en had geen paard;
Hij nam de kat al bij zij n staart.
Toen had Jan mijnen man een paard.
Janman, rijd wat all ,
Dat j'een ruiter,dat j'een ruiter,
Janman, rij d wat an,
Dat j'een ruiter worden kan.
Jan mijnen man wou ruiter worden,

Slaap, kindje, slaap,
Je vader hoedt het schaap.
Je moeder schudt de drorneboom,
Daar valt ,voor jou een mooie droom.
Slaap, kindje ,slaap.
Slaap, kindje ,slaap,
Dan krijg je ook een schaap.
Een schaap met gouden bellen aan,
Nu moet mijn kindje slapen gaan.
Slaap, kindje, slaap.
Slapen- slapen- slapen doe,
Alle oogjes gaan nu toe.
Alle bloempjes gaan nu dicht,
Alle sterretjes g{:ven licht.
Alle vogeltjes zijn moe,
Slapen-slapen-slapen doe.
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Weerspreuken
Het weerbericht informeert U nader over het te verwachten weer in de komende dagen.
Ondanks het gebruik hierbij van de modernste hulpmiddelen komen het door het weer
bericht voorspelde weer en het feitelijke weer dikwijls niet met elkaar overeen. Vroeger
koppelde men allerlei natuurverschijnselen en het gedrag van dieren aan het te ver
wachten weer, zowel op korte als op lange afstand, met een gunstig of ongunstig effect
op de verbouw van allerlei land- en tuinbouwprodukten. Van ieder kwartaal, en ik
richt me hierbij steeds op het actuele kwartaal, worden U meerdere weerspreuken aan
geboden, waarbij U dan tevens kunt nagaan in hoeverre deze geloofwaardig zijn en ook
of U, met deze kennis gewapend, denkt met deze langeafstandsweersvoorspellingen een
zonnige vakantie te kunnen plannen in eigen land (Harry Coppens).

Het eerste kwartaal
Met Driekoningen zal het zijn, dat de dagen langer zijn.
AIs januari ons brengt strenge vorst, lijden wij in de zomer geen honger en geen
dorst.
• AIs in januari de muggen zwermen, dan mag je in maart je oren wermen.
• Gelijk januari, zo ook juli.
• Draagt januari een sneeuwwit kleed, de zomer zal zijn heet.
• Januari zonder regen, is de boer zijn zegen.
• AIs januari is te warm, wordt de oogst waarschijnlijk arm.
• In januari veel verdronken land is goed voor de ganzen, maar slecht voor de
boerenstand.
• Februari is de kortste, maar ook de ergste.
• Februari regen, is de boer 'n zegen.
• Is februari zachten stil, dan komt de noordenwind in april.
• Februari nat, vult schuur en korenvat.
• Blazen de muggen in februari alarm, houd dan in maart de oren warm.
• Is februari zacht, dan brengt de lente vorst bij nacht.
• Is februari guur en koud, komt er een zomer waar men van houdt.
• Is februari nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet en zwoel.
• In februari sneeuw en regen betekent goddelijke zegen.
• Natte maart, de boer veel zorgen baart.
• Droge maart is goud waard.
• Komt men in maart onweer tegen, krijgt men in juli regen.
• Mist in maart, water en vorst in mei.
• Een koekoeksroep ter helft van maart, is voor de boer een daalder waard.
• Wie grote bonen wil eten, moet de maart niet vergeten.
• De maand maart heeft venijn in de staart.
•

•
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•
•
•
•
•

Als maart zacht is in wil, verwacht men een koude april.
Wat maart niet wil, doet april.
Dondert het in de maand van maart, in mei dekt de sneeuw de aard.
Een droge maart is goud waard, als het in april maar regenen wil.
Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil.

Einde

NeB

afdeling Rosmalen

Hany Coppens

De oprichting
Op 1 7 augustus 1996 was het honderd jaar geleden dat afgevaardigden van 30 Bra
bantse boerenbonden in 's-Hertogenbosch bijeenkwamen om een provinciale boe
renbond op te richten, het begin van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
(NeB). Grootgrondbezitter Dominicus van Ophoven uit Mill en pater Gerlacus van
den EIsen uit de abdij van de Norbertijnen te Heeswijk stonden aan de wieg van
de boerenbondbeweging in Noord-Brabant.
Pater van den EIsen, geboren te Gemert in 1 853, was van meet af aan het boeg
beeld van de beweging. De boerenapostel, zoals hij werd genoemd, organiseerde,
inspireerde, advi
seerde en publi
ceerde tot hij er
BIDT VOOR OE ZIEL VAN ZALIGER
bijna bij neerviel.
d"fI Z..
Het
succes van
Gerlacus Godefridus van den Eisen,
deze beweging
NO.bt" 'I"Cf
dl'f AMlj
Nllu.. .
nçffchltr
.dY,�l'u'
den N C.
was mede te dan
IJ
185J.
(;.,twonn
P,lutct
11 'u i UI'6
ken aan de inzet
N C.
18Go
v�n
20
IQn.
11' tltu ....,lk
.
van vele pries
Hoe zijn de sterken gevallen !
ters, burgemees
2 Rtg I. 1 9 .
D e raam v a n hem g i n g uit naar al le
ters en niet te
plaatsen der landstreek.
Luc. IV, 37.
vergeten onder
Hoe be:haaÇlhjk lijn de voeten derQenen
die vrede boodschëlppen. dit goede: dingen
wijzers. Boven
Rom. X. J S.
verkondigen.
Strijd voor de gerechtlQheid tot aan
Zeer Eer ",,'. HcC'r
dien zat het eco
uwen dood.
Ecd. IV. lJ.
Her bestrijden vitn het kwaad Çltschie
Godefridus Gerlacus van den Eisen
nomisch
tij mee,
de
met
liefde
voor
de
menschen
en
haat
:-;",hefllJ"rr K:unonn,k Ik,
voor de zonden.
I?eg. St. Aug.
Hu......,,'" - onlt
it. dt C'ulC' ".,n O,,,",C
omdat
in
1896
NJlSPu - O"d-Ath
Gij weet dat Ik de ge:hoden en rechten
N C. nl'tffnhf'nJ
geleerd heb. gelijk de Heer mijn (:od mij
het
einde
van
de
Deut.
IV.
5.
bevolen
heeft.
R. I. I',
Mijl! Jf':!.us. biJrmhart'yllf':ld. 1 00 d. aH.
agrarische crisis
in zicht was. Met
geen boerenkoning, maar boerenapostel heeft de volksmond hem raak getypeerd. Hij
was een men met een gezond boerenverstand, met een heldere geest en een onge
looflijke energie. "Ik ben maar een boer, doch de schedel fier omhoog. / Mijn stand

t

trEr,�· /fttr

In

K"""n",k
de C,d" ' /I n O'/I"Ît
«lIltn
V,'"
Ic Gfrncrt

.

,'a" Atrnt Oft".(ltr

Mtdt
tn
Bocrfnbofld.

gewijd
MtdCSfichlt. "OlI"
B"Cfl'nbond
Ovul"J,n In dl' Abd,j
Ht,nt

I�'

,'!I" dcn

""h,I,j v;,n

April
n

April

"nnt It

,'\fll. f'n ,nl"llt-or"ch,Cf

27

zij laag, mijn stand is edel in 's wijzen oog. / Boer moet heer en burger spijzen)
met vleesch en boter, graan en kruid. / Daarom - wie laf den boer misprijzen, I die
lach ik uit!" Aldus typeerde hij, de emancipator van de Noordbrabantse boeren
stand, de dichter Poot.
De eeuwenlang verdrukte boeren kregen door hem een gevoel van eigenwaarde.
Hij leerde de boeren zich te organiseren. Zijn motto was Eendracht is macht. Door
samenwerking kon de boerenstand zich vrijmaken, maar eerst moest er strijd gele
verd worden tegen alles wat de boer knevelde en bedotte. Als een generaal zou hij
'zijn' boeren aanvoeren, als een koning werd hij door hen geëerd, als een apostel
zou hij 'zijn' boeren het ware geloof voorhouden.
De boerenapostel ontving in Gemert niet alleen het leven en zijn rotsvast geloof,
maar ook zijn grote liefde voor de mensen van het kleine gemengde bedrijf. Voor
hen is hij in de bres gesprongen. Men kan twisten over de maatstaven die hij hier
en daar aanlegde, over zijn bekrompenheid of rechtlijnigheid, maar één ding is ze
ker: hij bleef bij de troepen, de kleine Meierijse boer en die van Peel- en Kempen
land. Hij stimuleerde boeren en tuinders en hun vrouwen zich zo goed mogelijk te
organiseren op zo veel mogelijk terreinen waar zij in gezin en bedrijf mee te ma
ken hadden, zoals aankoop en afzet van produkten, bedrijfsbenodigdheden en kre
dietverlening.
Niet alleen sociaal, economisch en politiek, maar ook op het gebied van voorlich
ting en onderwijs ging men de zaak in eigen handen nemen. Uit alles wat hij ge
schreven heeft, blijkt dat hij zowel aan het materiële als aan het geestelijke aan
dacht heeft geschonken. Volgens hem waren die twee elementen niet los van elkaar
te zien. Het doel van de NeB is het vormen in katholieke geest van een degelijke
en welvarende boerenstand door eenheid en samenwerking. Als wapen (tegenwoor
dig spreekt men
liever van logo)
koos de NeB in
1902 voor Kruis
en Ploeg. Het
weekblad van de
NeB gaf een uit
gebreide be
schrijving van de
vorm en beteke
nis van het nieu
we wapen. Over
de vorm: "Men
ziet in dit wapen
een kruis en
ploeg in één stuk
aan elkander vast, maar de ploeg wordt door het kruis beheerst, hetwelk er boven
staat, en daartussen ziet men een vlaggetje met het opschrift Cruce et Aratro, d.w.z.
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door kruis en ploeg." Over de betekenis: "De boer zal zijn geluk bereiken door het
kruis, d.i. door den .christelijken godsdienst, waarvan het kruis het symbool is en
die door het kruis over de wereld is verspreid, gevoegd bij zijne arbeidzaamheid
op het veld, in de boerderij, waarvan de ploeg het meest bekende werktuig is. Maar
deze arbeid moet beheerst worden door den godsdienst; het kruis moet de ploeg
beschermen en besturen. En het is niet zo dat het leven van de agrarische
bevolking alleen maar draait om het verhogen van productiviteit en inkomens,
maar ziel en hart zijn zeker zo belangrijk. Ook zijn nog steeds de vaandels en
vlaggen van de plaatselijke bonden van boeren, boerinnen en jonge boeren en
boerinnen te bewonderen op oogstdankfeesten, sportdagen, jaarvergaderingen en
andere bijzondere gebeurtenissen. Deze vaandels zijn een lust voor het oog en zijn
te beschouwen als symbolen van collectieve identiteit, als het keurmerk van de
groep boeren of boerinnen uit een bepaalde plaats. Ze presenteren de idealen die
men als één ploeg wil bereiken en waaraan de leden stilzwijgend trouw zweren.
Daarnaast zijn ze louter als versiering te beschouwen of als symbool van een rij ke
traditie."
90 jaar

NeB

in Rosmalen

Met het hierboven gebodene heeft u heel summier kennisgemaakt met de grond
legger en eveneens met de voornaamste doelstellingen waarop deze vereniging is
gegrondvest. Het is niet mijn bedoeling om nader in te gaan op de statuten en ver
dere uiteenzettingen van de doelstelllingen, maar ik zal proberen om in kort bestek
de geschiedenis van 90 jaar NeB Rosmalen uit de doeken te doen.
Op 9 januari 1 909 werd in Rosmalen de N.C.B. afdeling Rosmalen onder de naam
Rf( Boerenbond opgericht. Opmerkelijk is de vrij late oprichting, daar de NeB te Til
burg (centrale) al bestond vanaf 17 augustus 1 896. In Rosmalen waren wel al een
paar samenwerkingsvormen, met name 't Onderlinge Veefonds en de Onderlinge
Paardenverzekering. De plaatselijke Boerenleenbank werd pas in 1910 opgericht. De
oprichting van NeB-afdelingen was het gevolg van de grote landbouwcrisis op het
eind van de vorige eeuw. Zoals bekend heeft pater van den EIsen hierbij een grote
rol gespeeld. De economische omstandigheden zullen hier zeker niet gunstiger zijn
geweest dan elders. Het gezegde Rosmalen is een ellendig land, 's winters in 't water
en 's zomers in 't zand spreekt boekdelen. De oprichters van de Boerenbond, die
zich al hadden ingezet voor 't Veefonds en de Paardenverzekering, waren: J. Wes
terlaken (voorzitter), W.R. Langens (secretaris), J. v.d. Broek, W. Coppens, Joost
van Nuland, Gret Geurtjes (Swanenberg) en J.H. van Uden.
In 1909 telde Rosmalen 3886 inwoners, die in hoofdzaak de kost verdienden in de
agrarische en daarmee verwante sectoren. In het gemeentelijk en parochieel be
stuur waren ze dan ook sterk vertegenwoordigd. Een jaar na de oprichting telde
de vereniging reeds 1 46 leden. In 1916 waren er 262 leden (het hoogste aantal) en
in 1982 nog maar 98. In de beginjaren van het bestaan werd de boerenbond gecon
fronteerd met de Eerste Wereldoorlog. Die periode werd gekenmerkt door een
29

grote waardevermindering van het geld en enorme prijsstijgingen. De hausse 19141918 was de aanloop tot de crisis van de jaren twintig, grote schommelingen in de
conjunctuur met een dieptepunt in de prijzen van produkten van de boeren. Om
streeks 1920 is de Boerenbond gekomen tot gezamenlijk aankopen van grondstof
fen voor de veestapel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vorderde de Duitse bezet
ter de administratie van alle standsorganisaties, waaronder alle notulen en beschei
den over de eerste 30 jaren van ons bestaan. Ook
werden de economische instellingen gevorderd, waar
onder het zakelijk gedeelte van de plaatselijke Boe
renbonden. Na de oorlog ging men weer energiek
aan de slag en reeds in 1 946 werd in het bestuur ge
sproken over een ruilverkaveling in de Rosmalense
polder, die pas in een later stadium werd uitgevoerd.
In 1946 werd het 50-jaar bestaan van de NCB gevierd:
van 1 tot 5 uur voor de boerinnen en van half 6 tot
10 uur voor de leden. In dat jaar werd ook f800,- uit
getrokken voor een nieuw vaandel (was het oude
vaandel tijdens de oorlog verloren gegaan?). De di
verse pogingen om een landbouwwerktuigencoöpera
tie op te richten zijn helaas op niets uitgelopen. Door
de jaren heen heeft de Boerenbond altijd nauw sa
mengewerkt met de KVO (Boerinnenbond) en de KPJ
(RKJB) . In de jaren 50 werd ook veel aandacht be
steed aan het probleem van vele jonge boeren die
geen uitzicht hadden op een eigen bedrijf in de naaste toekomst. In deze periode
leidde de nauwe samenwerking binnen de standsorganisaties tot gezamenlijke bij
eenkomsten, de
latere gezinsdag.
De NCB was ver
tegenwoordigd in
besturen van de
Boerinnenbond,
RKJB, de Rijvere
niging etc. Ook
kwam men tot
een jaarlijkse reis
in samenwerking
met de Boerin
nenbond, zij het
dat deze pas in
een later stadium
hieraan deelna
men. Ook de Lourdesbedevaart voor zieke leden was te danken aan de gezamenlij-
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ke inspanning en activiteit van de leden. Omdat in de jaren zestig en zeventig vele
jonge boeren hun toekomst buiten de landbouw zochten, kwam de bedrijfsopvol
ging op de tocht te staan. Omdat in onze afdeling een bedrijfshulpvereniging niet
van de grond is gekomen, zijn later diverse leden lid geworden van de Bedrijfshulp
vereniging kring
Den Bosch.
Op 9 januari 1969
werd het 60-jarig
bestaan gevierd,
waarbij Prof. Kriel
laars de feestrede
hield en Wethou
der Tibosch het
woord voerde na
mens,de gemeente.
De Boerenbond is
vanaf 1 920 tot juni
1968 tevens een za
kendoende stands
organisatie geweest, met een kleine onderbreking in de oorlogstijd. In de beginja
ren was dit van beperkte omvang. In 1924 werd een gebouw gekocht in de Weide
straat en in 1 956 werd grond gekocht voor de bouw van een nieuw pakhuis, dat
kort daarop werd gebouwd. In 1968 werd de aan- en
verkoop overgedragen aan de CAV Rosmalen -Empel,
een fusie tussen Boerenbond Rosmalen en de CAV
Den Bosch e.o.
Als voorzitter van de Boerenbond hebben gefun
geerd: J.Westerlaken (1910-25), J.W. van Uden
(1927-52), J.P. van Nuland (1952-54), G. Heymans
(1954), J. Westerlaken ( 1954-61), F. Coppens ( 1961 75), P . Ondersteyn ( 1975-83), H. van Uden (1984-92)·
en Th. van Pinxteren (1992-98). Als geestelijk advi
seur hebben gefungeerd: Pastoor A. Hordijk (tot
1923), Pastoor Van der Meyden (1923-56), Pastoor
Janssens ( 1956-60), Deken Van Roestel ( 1960-75) en
Pastoor Berkers (vanaf 1975).
In 1998 heeft de NCB ook afscheid genomen van zijn
Algemeen Secretaris Antoon Heymans, die na 36 jaar
werken voor de vereniging het thans rustiger aan
gaat doen. In het Brabants Dagblad vertelt hij hoe hij
in 1 962 begon bij het boekhoudbureau van de NCB:
"Ik kwam van onder de koeien vandaan en had de H. van Uden.
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ambitie om boer te worden, maar het
is een andere kant op gegaan. De tijd
dat de ministers in de houding spron
gen voor de boerenbond, is voorbij.
Het is nu meer een tijd van zakelijk
met elkaar omgaan. In de jaren tachtig
lagen we dikwijls overhoop met de mi
lieubeweging, de BMF en Brabants
Landschap. Het gaat nu allemaal glad
der en soepeler. In mij n loopbaan zijn
twee perioden van groot belang ge
weest. In de jaren zestig en zeventig
stimuleerden we elkaar om tot voor
uitgang te komen met als belangrijkste
onderwerpen schaalvergroting en spe
cialisatie. De mindere jaren waren de
jaren tachtig. De superheffing en de
botsingen met de milieubeweging. De
boer is een technoloog en boekhouder
geworden en een boer wil geen papieren invullen, maar een boer wil op zijn tractor
zitten. En het komend jaar gaat de bond over in ZLTO en dan zitten katholieken,
protestanten en neutralen in een boerenbond. En dan is er een stuk verzuiling weg,
die in de landbouw langer dan in andere sectoren heeft standgehouden. Maar we
zullen wel bepaalde katholieke landbouwtradities, zoals de oogstdankfeesten, eu
charistieviering voor de vruchten der aarde, het werk voor de gehandicapten, in
stand houden. En ook het gezinsbedrijf, dat alle ontwikkelingen van de laatste 40
jaren heeft doorstaan, heeft nog toekomst. Zij putten hun kracht uit de arbeid, het
kapitaal en het ondernemerschap van het gezin. En ik geloof niet dat de voedsel
productie beter en doelmatiger kan plaatshebben met hulp van biotechnologie in
fabrieken. Er hebben boeren af moeten afhaken, maar de blijvers hebben mooie
bedrijven kunnen opbouwen."
En nu na 90 jaar is N.C.B., afdeling Rosmalen een gesloten boek. Op zaterdag 9
januari 1999, precies 90 jaar na de oprichting, was er een herdenkingsbijeenkomst
van oudleden van de plaatselijk N.C.B. Theo van Pinxteren, de laatste voorzitter,
zei het volgende: "Tot 1 januari 1998 was de NeB Rosmalen een aparte afdeling
met ruim 1 30 leden, waaronder Empelse leden die aan Rosmalen werden toege
voegd na opheffing van de afdeling 's-Hertogenbosch. Na die samenvoeging hadden
we best alleen verder gekund, maar met het oog op de toekomst was het verstandi
ger om op te gaan in een grotere groep. Met Nuland, Geffen en Vinkel, die al be
zig waren met een fusie, werden de betrokken afdelingen op 1 januari 1998 gefu
seerd tot de afdeling Midden Maasland. We zijn toen wel overeengekomen het 90jarig bestaan onder ons te mogen vieren. Op zich natuurlijk wel een beetje eigen
aardig dat een club die 89 jaar bestaat zijn 90-jarig bestaan viert. Al bij al werd het
een waardige afsluiting, die begon met een mooie eucharistieviering in de St. Lam32

Het laatste bestuur, met v.l.n.r. Jan Savelkouls, Theo van Pinxteren, Babs
Tibosch, Ton v.d. Biezen en Jan Steenbekkers.

bertus. Deze werd
gevolgd door een
receptie bij de
Kèp met daarop
aansluitend een
gezellige avond.
Ook de vitrines
met foto's, waar
voor de Heem
kundekring Ros
malen had ge
zorgd, trok veel
belangstelling.
Terugkijkend op
de afgelopen 90
jaar mogen we
stellen dat de ju
bilerende Boeren-

bond een rijk en
actiefverenigings
leven achter de
rug heeft. En on
danks de vele re
volutionaire ver
anderingen die in
de laatste decen
nia plaats hebben
gevonden, is en
blijft de boer in
sterke mate af
hankelijk van de
natuur. Het ge
zegde Aan Gods
zegen is alles gele
gen is en blijft actueel. Van Felix is het volgende boerengebed:
't Kruis staat op de velden
Door mijn zware boerenhand

Al onze haren en de sterren
Ook het zaad heeft hij geteld.

Uitgesneden en gebeeldhouwd en
Godsdvruchtig neergepland.

Heer,laat ons elkander helpen

Jezus is voor ons gestorven

Geef mij het zaad, ik geef de tarwe

En m isschien ook voor mijn veld

Voor Uw heilig sacrament.

Gij,die het stro niet hebt miskend,

Laten we hopen dat ook in de Z.LT.O. de christelijke grondslag behouden mag
blijven. Dat wij in de naaste toekomst voor meerdere problemen, zoals inkrimping
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van de varkens- en pluimveestapel en de mestoverschotten, een oplossing zullen
moeten vinden om het milieu van 'n dreigende ondergang te redden, behoeft geen
nader betoog. Door ons hiervoor gezamenlijk in te spannen, en alleen door
samenwerking kan er iets worden bereikt, kunnen we de toekomst met vertrouwen
tegemoet zien. Laten we nooit de pioniers van het eerste uur en degenen die in
hun voetsporen zijn getreden in de loop der jaren vergeten, omdat wij hun veel
dank verschuldigd zijn.

Seizoensgebonden kinderspelen
Hany Coppens

Behalve kinderspelen die het hele jaar door in
trek zijn en dus niet afhankelijk zijn van het
seizoen, zijn er vele die om onverklaarbare re
denen en soms zelfs onbegrijpelijk waarom
juist dan, steeds weer op nagenoeg dezelfde
tijd van het jaar plotseling opduiken. De kin
deren gehoorzamen zo nauwgezet aan deze
ongeschreven wetten dat er weinig verschil te
constateren valt tussen de verschillende speel
seizoenen. Je kunt ze zeker niet vastprikken
op een bepaalde datum, omdat met name kli
matologische omstandigheden het beoefenen
van bepaalde spelen bemoeilijken of zelfs on
mogelijk maken en het om die reden tijdelijk
wordt verschoven. Uitstel is in geen geval af
stel en elk spel komt onherroepelijk eens aan
de beurt.
Bruegel, Kinderspelen (fragment).
Wie komt er echter als eerste met knikkers,
Kunsthistorisches Museum, Wenen.
tollen of springtouw op de proppen? Waar komen ineens al die knikkers en tollen vandaan? En net zo plotseling als ze op het
toneel verschenen zijn, verdwijnen ze. Vanaf de dag dat ze niet meer gangbaar zijn,
en niet langer verwekkers zijn van onderling gekrakeel en ruzie, devalueren ze van
waardevol naar waardeloos. Worden zij bewaard tot het volgend jaar? Naar mijn
weten worden ze echt niet opgeborgen tot het volgend jaar en verdwijnen ze ge
woon spoorloos. Als ruilobject komen ze ook niet in aanmerking, omdat al deze
voorwerpen thuishoren in een verschillend seizoen en nog niet voorhanden zijn. Ie
mand met zakelijk instinct zou op het einde van dat seizoen alle thans waardeloos
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geworden spullen voor een appel en
een ei kunnen opkopen en het daar
opvolgend jaar zijn slag kunnen slaan.
Meer dan volwassenen zijn kinderen
momentwezens en daarom beperken
ze zich tot de dingen van alle dag en
spreekt een jaar verder niet tot hun
verbeelding.
De meeste spelen zijn landelijk, zij
het dat ze per regio verschillen en ve
le niet meer beoefend worden. Ook
dat is in sterke mate afhankelijk van
de woonomgeving. Voor bepaalde spelen biedt de stad nu eenmaal minder moge
lijkheden dan het platteland. En over het algemeen zijn de woondichtheid en het
intensieve wegverkeer te grote obstakels voor het vrijelijk beoefenen van bepaalde
spelen. Ik denk hierbij met name aan hoe wij vroeger al rennend, zonder gevaar
voor eigen leven, naar school gingen. Dat laat je op de dag van vandaag wel uit je
hoofd, tenzij je levensmoe bent.
Hieronder zal ik de meest gangbare spelen in de
verschillende seizoenen de revue laten passeren! .
-,\
!f0e verlopen nu de kinderspelen jaar op jaar op
"
Jaar?
. ' ," :
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Eerste kwartaal
januari - louwmaand, februari sprokkelmaand,

�
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maart lentemaand

Merkwaardig en onbegrijpelijk, dat juist in de
koudste periode van het jaar het knikkeren be
gint. Regen en kou, vuile en verkleumde vingers
kunnen zowel jongens als meisjes, hiervan niet
weerhouden. De meisjes houden zich meer bij het
kuiltje knippen, terwij l de voorkeur van de jongens
meer uitgaat naar het raak of
span - spelletje , dat zich al lo
pend afspeelt. Dat velen al
dus spelenderwijs de weg
naar de school afleggen en

, .f

1 Ik heb niet de pretentie volledig te zijn. Eenieder die een aanvulling kan geven op het thans gebodene,
kan dit insturen naar het redactieadres.
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daarbij de tijd uit het oog verliezen, is begrijpelijk, maar voor verlating om die re
den vond men bij het onderwijzend personeel in het algemeen geen welwillend oor.
Een ander knikkerspel, hoepla genaamd, kan ik me nog levendig herinneren uit
mijn kinderjaren. In die periode stond er een hele batterij hoepla's opgesteld op
ongeveer een meter afstand van de muur die zich aan de westzijde van de toenma
lige St.-Josephschool (de jongensschool) bevond. Deze hoepla's waren verschillend
van vorm en grootte en de kwaliteit en bouw werden bepaald door de vakbe
kwaamheid van de vader of een ander familielid. De hoepla was een plankje, waar
men een tiental stukjes had
11
uitgezaagd. De breedte van
de stukjes kwam tenminste
overeen met de doorsnee van
een gangbare knikker, maar
was nooit smaller. Met een 40 25 15 1 0 4 2
8 12 20 3 0
steuntje aan de achterkant
werd het plankje overeind ge
houden. De eigenaar nam plaats achter de hoepla en vanaf een bepaalde afstand
werd geprobeerd de knikker door een gaatje te gooien. Lukte dat, dan moest de
eigenaar het aantal kn.i kkers geven dat boven het bewuste gaatje vermeld stond. Zo
niet, dan verdween de knikker in de buil of zak van de eigenaar van de hoepla. De
gooier had wel altijd het recht om te controleren of de breedte van de gaatjes wel
aan de voorgeschreven normen voldeed. Als gooier ging je eerst wel even langs de
geplaatste hoepla's om te kijken bij welke hoepla je het beste een kans kon wagen.
Hoewel de knikkertijd lang aanhield, heb ik dat nooit als zodanig ervaren. Mis
schien omdat er in die tijd meer grote bewegingsspelen waren en we ons dus niet
tot alleen knikkeren beperkten. Op de dag van vandaag is er minder speelgelegen
heid en weten vele kinderen zich bijna drie maanden lang te amuseren met dit vrij
eenzijdige spel.
Tegen de tijd dat de lente zich aankondigt verdwijnt de knikker van het toneel en
zijn er al voortekenen die het nieuwe speelseizoen inluiden. De jongens gaan al
eens bok staan en de eerste hinkelperken worden neergekalkt op stoep of trottoir.
Nog even en deze trendsetters met nog andere spelen zullen het nieuwe speelsei
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zoen weldra beheersen.
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Van klooster tot psychiatrisch ziekenhuis
I. C.M. Poelman

Het verhaal over Coudewater dat tot nu toe verschenen is in Rosmalla, was reeds in
de jaren zestig in Ad Aquas Frigidas verschenen. In de archieven van Coudewater
vonden we het vervolg op deze tekst. Met toestemming van de Commissie Historie
Coudewater beginnen we hieronder met dit vervolg,. dat nooit eerder gepubliceerd is.
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De naam "Refugium", d.i. toevlucht geeft echter reeds duidelijk aan, dat zij dit
klooster slechts beschouwden als een voorlopig tehuis; Coudewater bleef hun ei
genlijke 'thuis'. Prior Winckels, die te Coudewater achterbleef met nog een enkele
Broeder, o.a. de schoenmaker Broeder Marten, die tijdens zijn leven 44 jaar lang
"het c100ster ghetrouwelyck ghedient heeft in nieuwe ende oude schoenen te mae
cken", bleef daarom tevens Prior over het convent te Hoboken, waarvan hij de da
gelijkse leiding toevertrouwde aan een vicarius. Zijn opvolgers zouden vooral te
Hoboken verblijven en hun vicarius te Coudewater. Volgens een resolutie van de
Staten-Generaal te Den Haag was het namelijk toegestaan dat Zusterkloosters, die
niet opgeheven hoefden te worden, maar wel moesten uitsterven, een priester in
hun midden behielden. Hierdoor kon ook nog vele jaren de idee levend blijven dat
Coudewater en Hoboken één kloostergemeenschap waren, waarvan de Broeders
slechts noodgedwongen buiten Coudewater verbleven. De kroniekschrijfster van
Coudewater tekent bij de dood van een Broeder te Hoboken dan ook steeds aan:
"ghestorven in ballingschap", o.a. bij Br. Benedictus Daneel op 6 mei 1 667, bij Br.
Anthonius van Baeckel op 21 november 1 667 en bij Pater Jacobus Mers op 30
maart 1668.
De Broeders namen vanzelfsprekend verschillende goederen mee naar Hoboken,
o.a. kerkelijke ornamenten, alhoewel dit officieel niet geoorloofd was. Er was op
1 2 december 165 1 zelfs een apart plakkaat verschenen, waardoor het verboden
werd om kerkelijke ornamenten en andere goederen te verstoppen of elders onder
te brengen. Zij die dergelijke smokkelarijen of goederenschuilplaatsen wisten aan
te wijzen, ontvingen als loon hiervoor een vierde deel van de buit. Procedures of
requesten dienaangaande werden bij voorbaat afgewezen. De Broeders waren dus
wel genoodzaakt bovengenoemde goederen heimelijk te vervoeren, evenals Pater
Andreas van Berlecom, komende vanuit Hoboken naar Oirschot, wel genoodzaakt
was, om op 28 november 1 654 het tweede huwelijk van zijn vader heimelijk in te
zegenen (zie trouwregister van Oirschot), omdat een openlijk bedienen van de sa
cramenten in deze periode van regelrechte vervolging van 1 648-72 onmogelijk was.
Daarom geschiedde de viering van de eucharistie ook veelal in particuliere huizen,
ofschoon ook daar een inval van de schout en zijn rakkers beslist tot de mogelijk
heden behoorde. En de gevolgen daarvan waren meéstal niet gering: f 200,- boete
voor iedere aanwezige, f 500,- boete voor de huiseigenaar en f 800,- tot f 1 000,
voor de dienstdoende priester waren niet zelden de inkomsten die de dienaren der
wet zich dan verschaften. De boete van de priester werd veelal betaald door de be
volking. Dat door deze drastische maatregelen op den duur echter menige Brabant
se familie totaal verarmde, zal iedereen begrijpen. Het dorp Rosmalen had echter
het grote voordeel in Coudewater een klooster te bezitten, waar de eucharistievie
ring ten behoeve van de Zusters oogluikend werd toegestaan. De dorpelingen
maakten hier in deze periode heimelijk veelvuldig gebruik van, zodat het klooster
in feite het parochiële centrum van het dorp werd. Toen dan ook na de Franse be
zetting in 1 672 de Staten van Holland hun houding ten opzichte van de katholieke
bevolking in zoverre wijzigden dat hen in dorpen en steden werd toegestaan zoge37

naamde schuil- of schuurkerken in gebruik te nemen, veranderde in de omgeving
van Rosmalen de toestand slechts in zoverre dat de mensen er nu openlijk konden
kerken, waar zij het in vroegere jaren heimelijk hadden gedaan. De vicaris van het
bisdom Den Bosch hoefde er slechts een pastoor (in deze omstandigheden een ser
vitor) te benoemen om de zaak weer volledig rechtsgeldig te laten draaien. Dit ge
beurde in 1675, toen de Birgittijn Joannes Cremers voor deze functie benoemd
werd. Deze functie zou tot 1 730 immer door Birgittijnen waargenomen worden,
totdat de laatste Pater Judeas Tossanus Roozen, die in 1713 (bij het officiële verla
ten van het Coudewater door de zusters) zijn intrek in het dorp had moeten nemen
en er een schuurkerk had moeten inrichten waarvoor de dorpelingen krachtens een
overeenkomst van 1 september 1713 flinke geldelijke offers moesten brengen, stierf
en op 27 december 1 730 te U den begraven werd. De Staatse toegeeflijkheid kostte
de dorpelingen in deze periode een bedrag van f 2600,-, behalve dat zij natuurlijk
ook nog voor het onderhoud van de pater moesten zorgen. Wat het Zusterconvent
betreft krijgt men sterk de indruk dat het in deze gehele periode alle mogelijke
moeite gedaan heeft om toch maar niet het misnoegen op te wekken bij de machts
hebbers, maar hen eerder zo mogelijk wat vertrouwen bij te brengen in de kloos
tergemeenschap Coudewater, zonder nochtans ook maar iets af te doen aan hun
kloosterregel, die zij bleven volgen met de regelmaat van de klok. Novicen werden
er bijvoorbeeld in deze periode niet aangenomen, ofschoon bijna alle kloosters in
de Meijerij dit wel deden, al was het dan in het geheim. Bovendien wilde het blijk
baar naar buiten of minstens in de ogen van de rentmeesters der geestelijke goede
ren, die in die periode namens de Haagse Heren het klooster en zijn inwoners
kwamen visiteren, de indruk wekken, dat het klooster geen gemeenschap was van
dames uit rijke farnilies of van deftige stand, maar veeleer een gemeenschap van
vrouwen uit het gewone volk. Hoe is het anders te verklaren, dat men juist in deze
periode in het Dodenboek bij de dood van enige Abdissen aantekeningen vindt,
die men in andere perioden tevergeefs zal zoeken.
Zo vinden we bijvoorbeeld op 20 september 1672 bij de dood van Abdis Johanna
van Heijnsbergen, sinds 1649 de opvolgster van Helena van Wylick, vermeld: "ex
plebe filia" d.i. een meisje uit het volk. En bij de sterfdag van Jenneken Goeyaerts,
die overigens slechts vijftien dagen Overste van Coudewater was en stierf op 27 ja
nuari 1 680, staat: "fuit filia dealbatoris", d.i. zij was een dochter van een bleker.
Ofschoon verder de mogelijkheid niet uitgesloten hoeft te worden dat het een po
ging was om via een achterdeurtje ook weer novicen aan te kunnen nemen, omdat
er in het Dodenboek op 20 april 1 682 staat: "Zr. Heylken Henderix, keukenzuster,
enige jaren bij ons in wereldlijk habijt", wekt het toch de indruk, dat het convent
van Coudewater zelfs geen dienstmeiden aan durfde te nemen, temeer omdat het
de gewoonte was dat deze dames in een kloosterlijk kleed in het convent verbleven.
Abdis Johanna van Heijnsbergen reisde daarvoor althans per postkoets naar Den
Haag om er persoonlijk bij de hoge Heren voor te pleiten dat het klooster
dienstmaegden mocht aannemen op de manier zoals dat te Coudewater de gewoon
te was. Alvorens zij zich bij deze Heren presenteerde, wilde zij zich echter eerst
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van wat ruggesteun verzekeren en ze bezocht daarom op de heenreis ook prinses
Amalia van Solms. Het mocht echter allemaal weinig baten. Al kreeg de Abdis dan
wel toestemming om dienstmeiden aan te nemen, er werden dergelijke voorwaar
den aan verbonden dat daardoor iedere versterking of opbouw van de kloosterge
meenschap bij voorbaat onmogelijk werd gemaakt. Deze voorwaarden waren: dat
zij niet gekleed mochten gaan in een of ander kloosterlijk gewaad, dat zij geen
recht mochten doen gelden op een jaarlijkse uitkering, dat zij geen religieus waren
en niet deelden in de alimentatie. Of deze voorwaarden de Abdis dermate aange
grepen hebben dat zij ze niet goed kon verwerken ofwel dat haar hart het begaf
bij het aflopen van allerlei instanties, ofwel dat de reis per postkoets toch al te veel
voor haar was geweest, zal wel nooit te achterhalen zijn. In ieder geval werd zij
plotseling zo ernstig ziek dat er voor haar leven gevreesd moest worden. In allerijl
werd zij voorzien van "alle noodelycke Sacramenten der H. Kercke" en zij stierf
kort daarop, op 20 september 1 671, vooraleer haar de officiële toestemming onder
voorwaarden d.d. 29 september 1 671 ter hand kon worden gesteld. Zij stierf als
laatste gewijde Abdis va Coudewater en werd ook te Den Haag begraven. Na haar
heeft geen enkele Overste van Coudewater meer de wijding tot Abdis ontvangen,
al bleef men in het dagelijks gebruik de titel wel gebruiken. Ofschoon de reis naar
Den Haag van deze Abdis natuurlijk ingegeven was door de groeiende noodsituatie
dat het Zustersconvent steeds sterker vergrijsde en snel in aantal begon af te ne
men (in 1 670 waren er zelfs nog vijf gestorven), sedert men na de Vrede van
Münster praktisch geen novicen meer had durven aannemen, toch is het wonderlijk
dat het Zustersconvent in 1 671 nog ongeveer 35 leden telde. Dit vindt zijn oorzaak
in het feit dat dit convent in de periode tussen de capitulatie van Den Bosch en de
Vrede van Munster in aantal bijna was verdubbeld en er dus in die jaren veel jong
bloed was bijgekomen. In 1 654 telde het Zustersconvent zelfs 57 leden. Het doet
natuurlijk niets af aan de gezonde samenstelling van deze vrouwengemeenschap dat
er ook toen reeds onder hen enige oude en hulpbehoevende Zusters waren, zoals
Zuster Jenneken Aryens, die stierf op 1 6 juni 1 656 en die de laatste tien jaren van
haar leven volkomen blind was geweest, en Zuster Maria Lucern, die als 82-jarige
stierf op 1 6 september 1 66 1 , nadat zij 23 jaar lang stom ende beroert was geweest,
bij wie dus na een beroerte sterke verlammingsverschijnselen waren achtergebleven,
o.a. van de stembanden. De situatie binnen het Zustersconvent werd echter moeilij
ker naarmate de jaren verstreken, er geen jongeren meer bijkwamen en ouderdom
en hulpbehoevendheid steeds meer hun intrede deden. In ieder geval zal Dr. Van
den Ancker, die aan de Zusters jarenlang gratis medische hulp verschafte, in deze
jaren wel het een en ander te doen gehad hebben, al was het enkel maar het bege
leiden van zoveel oude mensen en het constateren van hun dood, o.a. ook op 1 1
december 1 670, toen Broeder Hendrick Anthonius "onnoselyk verdroneken is op
den hooff van ons cIooster". Met ere staat dan ook zijn naam in het Dodenboek
van Coudewater vermeld op 27 november 1 684: "Dr. Van den Ancker, die ons con
vent voor niet ghedient heeft, omdat wy voor de siel van syn huysvrouw en oock
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voor syn siel souden bidden."
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Theo Derksen erelid Heemkundekring
Mari van de Ven

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 23 maart 1 999 is er iets bijzonders
gebeurd. De Heemkundekring heeft sinds zijn oprichting onder leiding gestaan van
voorzitter Theo Derksen. Aanvankelijk had hij gezegd wel voor een jaar het
voorzitterschap op zich te willen nemen, maar het werden er tien. Dit was dan ook
wel genoeg voor hem, en reeds bij de tentoonstelling in januari had hij zijn aftreden aangekondigd. Het bestuur
droeg als kandi
d a at - o p v o l g e r
Mevr. Dorry Der
haag-Doomernik
voor, die bij ac
clamatie gekozen
is. Ze heeft me
teen een daad ge
steld. Zij vond
namelijk met de
rest van het be
stuur dat de ver
d i e n st e n v a n
Theo niet verge - Dorry en Theo die de oorkonde bewondert. Collo Heemkundekring Rosmalen.
ten mochten worden, en daarom is hem een oorkonde van het ere-lidmaatschap
van onze vereniging overhandigd. Hier volgen enkele citaten uit het woordje dat
de nieuwe voorzitter aan de oude sik gericht heeft: "Tien jaar is een mooie periode
om af te sluiten, maar... je verlaat de Heemkundekring niet. Je blijft lid, maar dat
vonden wij niet voldoende. We hebben besloten om jou als eerste in de geschiede
nis van de Heemkundekring Rosmalen te benoemen als erelid van de Heemkunde
kring Rosmalen als dank en eerbetoon voor je inzet gedurende 10 jaar. Theo, na
mens het bestuur en de leden heel erg bedankt voor je initiatief en inzet en al je
tijd en werk en ik heb de eer je de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap
te mogen overhandigen." Uiteraard werd ook Theo's vrouw Corry niet vergeten:
"Carry, jij ook bedankt voor het lenen van je man voor dit goede doel. We hopen
dat jullie nog heel lang samen kunnen zijn, maar ook nog te mogen begroeten bij
activiteiten van de Heemkundekring Rosmalen."

,

Zie ook de oorkonde op de achterkaft.
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